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Invandrarnas Sverige 

Inledning 
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där en stor del av invånarna i Sverige har en annan etnisk 
bakgrund än svensk. Detta påverkar samhället på flera olika sätt, i positiv bemärkelse då samhället 
influeras av flera olika kulturer och dess åsikter och tankesätt och i negativ bemärkelse då 
skillnaderna mellan olika etniska grupper tar sig uttryck i diskriminering på exempelvis 
arbetsmarknaden. Integrationspolitiken har en viktig roll i att motverka etnisk diskriminering och 
blir därmed en ständigt återkommande fråga, både i våra liv och i media.  I denna studie är vi 
intresserade av att undersöka olika etniska gruppers möten med det svenska samhället och hur 
detta påverkar deras liv i Sverige.  
 

Syfte och frågeställningar 
Vårt huvudsyfte med denna antologi är att undersöka några invandrares syn på det svenska 
samhället utifrån fyra olika perspektiv och hur detta i sin tur påverkar deras identitet och 
livsvillkor. Dessa perspektiv behandlar integration och identitet, arbetsmarknad, kulturmöten 
samt politik. I antologin belyser vi hur invandrare lever sina liv här i Sverige och hur de anser att 
det faktum att de har en annan etnisk bakgrund påverkar deras vardag. Hur ser integrationen ut 
på de olika fält som vi behandlar? Utifrån detta huvudsyfte har vi sedan författat våra enskilda 
delar. 
 

Metod 
Vårt kvalitativa datamaterial består först och främst av djupintervjuer. Vi har även använt oss av 
observationer, både dolda och deltagande, beroende av vad som var lämpligast för arbetets syfte. 
Informanterna är en del samhället och deras berättelser blir därmed en skildring av samhället de 
lever i, därför är intervjuer passande för vårt syfte med denna studie. Med intervjuer får en 
forskare en djupare insikt i den problematik som studeras, forskaren får ta del av informantens 
funderingar och värderingar, vilket är svårt vid användning av en kvantitativ metod som 
exempelvis enkäter. Intervjun kan ses som en social konstruktion mellan intervjuare och 
informant och fångar in kontexten informanten befinner sig i.1

Våra intervjuer spelades in på band, för att sedan transkriberas. I transkriptionerna har vi, för 
läsbarhetens skull, bortsett från vissa utfyllnadsord som exempelvis ”eh” och ”öh”. Detta har inte 
ändrat innehållet i det våra informanter sagt men har gjort att det låter mer sammanhängande. 

                                                 
1 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 60 
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Som analysmetod har vi använt oss av Grounded theory, GT. GT är en vetenskaplig, induktiv 
metod där man genererar teorier genom observationer och intervjuer. Metoden går kortfattat ut 
på att forskaren gör en empirisk undersökning för att sedan analysera denna. Insamling och 
analys av data sker parallellt där båda påverkar varandra, som exempel kan forskaren vid analys av 
data få uppslag till nya frågor som påverkar insamlingen. Vid analys bryter forskaren ner 
materialet med hjälp av koder och kategorier. Kodning är en grundlig genomgång av data där det 
utskrivna materialet analyseras och där intressanta delar namnges. Koderna jämförs och placeras 
sedan utifrån likhet i kategorier. Kategorierna bildar sedan de olika teman som resultatet baseras 
på i en studie.2 Det är utifrån dessa koder och kategorier som forskaren utvecklar sina teorier och 
slutsatser.3 GT är inte enbart ett sätt att utföra kvalitativa undersökningar på utan även ett sätt att 
tänka kring textmaterial såsom transkriptioner från intervjuer och fältobservationsanteckningar.4 
Enligt GT ska en forskare träda in i fältet förutsättningslöst. Detta är något som är problematiskt 
eftersom forskaren tolkar materialet och den förförståelse han eller hon har alltid påverkar på ett 
eller annat sätt. Då vissa av oss hade tydliga tankar över vad studien skulle innehålla innan vi 
började, kan vi inte säga att vi har gått in i arbetet helt förutsättningslöst. 

Vi har valt att följa Vetenskaprådets forskningsetiska principer som omfattar fyra huvudkrav, 
dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har 
följt informationskravet genom att informera informanterna om vad huvudsyftet med vår 
antologi är och hur deras medverkan kan påverka arbetet. Informanternas medverkan sker på 
deras villkor, de måste samtycka till att delta i vår studie. I vårt arbete är alla informanter 
anonyma och vårt material behandlas konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. Enligt 
nyttjandekravet används vår data endast för denna studie.5  

I vår studie har vi valt att använda oss av begreppet invandrare. Med detta avser vi både 
första och andra generationens invandrare. Där första generationens invandrare står för personer 
födda utomlands som invandrat till Sverige och andra generationens invandrare står för personer 
födda i Sverige med minst en invandrad förälder. Vi har valt att använda begreppet invandrare 
trots att det i folkmun har en negativ innebörd, vi ser dock problem i att använda andra begrepp 
då även dessa kan komma att ses som negativa. Det var också det begrepp som våra informanter 
använde för att beskriva sig själva. 
 

                                                 
2 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2004), s. 375f 
3 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 5 
4 Ralph LaRossa, “Grounded theory methods and qualitative family research”, Journal of Marriage and Family 67, 
2005:4 s. 838 
5 Vetenskapsrådets etiska principer, http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf, 2006-03-20 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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Svensk integrationspolitik 
Begreppet integration är svårdefinierat. Nationalencyklopedin definierar ordet integration som 
”process som leder till att skilda enheter förenas”.6 Men i dagligt tal syftar man oftast på de 
sociala processer som sker mellan invandrare och det nya samhälle som de kommer till. Vi 
kommer att använda oss av ovanstående definition i vår studie. 

Det var efter andra världskriget som invandringen till Sverige fick fart, till en början via 
arbetskraftsinvandring och senare via flyktinginvandring, vilket fortfarande gäller. I slutet av 
1960-talet började det inses att invandrare behövde få mer uppmärksamhet i politiken. 
Tidigare präglades politiken av assimilation, ett försök att få invandrare att bli som svenskar 
snarast möjligt. Man började inse att denna typ av politik inte var den lämpligaste och från 
mitten av 1970-talet togs det konkret avstånd från assimilationspolitiken och man övergick till 
en invandrarpolitik.  

Invandrarpolitiken gick kortfattat ut på jämlikhet, valfrihet och samverkan mellan det svenska 
samhället och de invandrade grupperna. Det fanns dock ett antal säråtgärder som enbart gällde 
invandrarna. 7 I slutet av 1990-talet övergår man till en integrationspolitik, där ”alla som bor i 
Sverige ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund”.8  1998 startades Integrationsverket i Sverige med mål att öka respekten för olikheter 
och gynna mångfalden i det svenska samhället. 9  
 

Teori 
Nedan kommer vi att redogöra för de teorier som är relevanta för vår studie. Dessa teorier är 
gemensamma grunder för alla de fyra bidragen i denna studie då teorier om social respektive 
etnisk identitet genomsyrar diskussionerna kring integration.  

Social identitet 
Identitet är en individs uppfattning om sig själv. Identiteten skapas genom social interaktion med 
andra individer vilket leder till att den inte bara är föränderlig utan även situationsbunden.10 Social 
identitet består av flera olika delar såsom till exempel klass, ålder, kön och etnicitet. I vissa fall så 
väljer individen att lägga större betoning på den ena för att nedtona någon av de andra. Detta gör 
individen för att antingen närma sig eller distansera sig från en annan individ. 

En persons identitet består dels av en individuell del och dels av en kollektiv del. Den 
kollektiva identiteten är att definiera sig själv som tillhörande en grupp i jämförelse med andra 

                                                 
6 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212264&i_history=1, 2006-04-03 
7 SOU 2005:56, Det blågula glashuset , (Stockholm, 2005), s. 107ff 
8 Integrationsverket, http://www.integrationsverket.se/templates/ivNormal____2247.aspx, 2006-04-03 
9 Integrationsverket, http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2393.aspx, 2006-04-24 
10 Richard Jenkins, Social identity, (London, 2005), s. 94 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212264&i_history=1
http://www.integrationsverket.se/templates/ivNormal____2247.aspx
http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2393.aspx
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grupper medan den individuella delen är individens sätt att definiera sig själv som en person i 
jämförelse med andra individer.11 Genom att man definierar sig själv har man i och med detta 
även definierat andra, detta skapar automatiskt vissa skillnader och i andra fall även vissa likheter. 
Man blir således också tillskriven identiteter av andra, dessa kan i vissa fall stämma och i andra 
fall vara rena fördomar. Ofta så tillskriver man en person en identitet bara på hur denne ser ut. 
Får man höra dessa tillskrivna identiteter tillräckligt ofta kan man ta dem till sig som sina egna.12  
 

Etnisk identitet 
Både i jämförelse med en annan person eller i jämförelse med en annan grupp kan etnicitet 
användas i identitetssyfte. Etnisk identitet är både en individuell och en kollektiv identitet. 
Individuellt på det sätt att en person presenterar sig för en annan som till exempel bosnier. 
Kollektivt i den bemärkelsen att man identifierar sig med en etnisk grupp. Etnisk identitet kan 
vara både en tillskriven identitet eller något som definieras av individen eller kollektivet.  

Etnicitet blir viktigt om individen lägger betydelse vid det och den får även olika betydelser 
beroende på vart individen är. En invandrare i Sverige kan vara noga med att poängtera varifrån 
han kommer, men när han befinner sig i sitt hemland behöver han inte göra detta. Det är 
individen själv som väljer hur viktig etniciteten är, när man ska betona den och vilken vikt den 
ska få.13 Trots det kan man i vissa situationer inte helt bortse från etnicitet då till exempel namnet 
kan säga mycket om en individs härkomst. En persons utseende kan också berätta en del om 
individens ursprung. Även om individen själv inte lägger någon vikt vid det kan andra komma att 
göra det. Den tillskrivna etniska identiteten spelar stor roll i dagens samhälle, för en individ är den 
tillskrivna identiteten ofta svår att undvika. Ofta, till exempel på arbetsmarknaden, kan en individ 
inte själv välja utan blir kategoriserad som invandrare vare sig man vill eller inte.  

Enligt Richard Jenkins finns det några grundläggande identiteter hos en individ. Dessa 
identiteter är medfödda eller så får en individ dessa tidigt i livet. De identiteter som Jenkins menar 
är grundläggande är mänsklighet och kön. Andra primära identiteter kan vara släktskap och 
etnicitet, men dessa kan vara mer förhandlingsbara än de första två. Det finns dock teoretiker 
som skulle hävda motsatsen, det vill säga att etnicitet är något som är konstant, vilket innebär att 
en individ aldrig kan byta sin etniska identitet om så önskas.14 Enligt detta synsätt innebär det att 
man som invandrare i Sverige aldrig kan kalla sig svensk. Hur ska man då identifiera andra och 
tredje generationens invandrare om etnicitet är konstant? Vi stödjer dock Jenkins resonemang om 
etnicitet som förhandlingsbar identitet.15 I och med detta bygger vi vårt resonemang kring 

                                                 
11 Jenkins, s. 79 
12 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm, 2004), s. 12 
13 Jenkins, s. 65 
14 Ibid, s. 64f 
15 Ibid. s. 65 
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etnicitet och identitet på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där vi ser etnicitet och identitet 
som något föränderligt och något som skapas i interaktion med andra.  

Etnicitet är en grupprelation där en grupp anser sig vara kulturellt olika andra grupper. Finns 
inte dessa kulturella skillnader finns ingen etnicitet, då etnicitet uppstår i interaktion mellan 
grupper. Först när grupper betonar kulturella skillnader blir de etniska.16  

Det finns många definitioner och tolkningar av begreppet kultur, det är därför svårt att kunna 
ge en specifik förklaring på vad kultur är. En definition av kultur är det levnadssätt och den 
världsbild som en grupp har gemensamt, men skiljer sig från övriga grupper.17 Enligt denna 
definition går det att säga att det finns klara skillnader mellan olika grupper vad gäller kultur, men 
Thomas Hylland Eriksen menar att det inte går att specifikt tala om vilka skillnaderna är. Kultur 
kan ses som en benämning på värderingar, normer och beteende och är precis som etnicitet 
föränderligt och inte konstant.18  
 

Disposition 
För att göra läsandet av denna antologi lättare följer nu en kort redogörelse för antologins 
upplägg. I ”Alla är vi människor” tar Lina Nilsson upp integrationsprocesser och 
identitetsskapande hos bosniska invandrare i Sverige. Invandrarna konstruerar etnicitet och 
identitet och positionerar sig i det svenska samhället därefter. Getoar Abrashi tar ”I skuggan av 
arbetet” upp kosovoalbaners syn på arbete och arbetslöshet samt några av de vägar som finns in 
på den svenska arbetsmarknaden där språk och socialt nätverk har en viktig roll. Därefter följer 
Sophia Abusagrs del ”Fri eller fången mellan två kulturer” där fem invandrarkvinnors syn på det 
svenska samhället diskuteras. Fördomar skapas mellan kulturer och förståelsen för varandra kan 
ibland vara bristfällig. Dessa kvinnor menar att de har skapat en egen identitet där man har 
blandat både den gamla och den nya kulturen. I ”Politikens mångfald” undersöker Åsa Sköldestig 
politiskt aktiva invandrares situation i den svenska politiken och hur de känner sig behandlade av 
sina partier. Maktlöshet och stagnation är några av de känslor de politiskt aktiva invandrarna 
nämner. 

                                                 
16 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Nora, 1998), s. 22  
17 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen, (Oslo, 1999), s. 20 
18 Erik Olsson, Etnicitetens gränser och mångfald, (Stockholm, 2000), s. 31 
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”Alla är vi människor” 
Av Lina Nilsson 

 
Alla som bor i Sverige ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund. Samhällets gemenskap ska ha mångfalden som grund och 
samhällsutvecklingen ska präglas av respekt för olikheter inom de gränser som följer av 
samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Integrationspolitikens mål är mål som 
gäller hela samhället.19

 

Inledning 
Den svenska integrationspolitiken är en het fråga som ständigt debatteras. De svenska politiska 
partierna spottar ur sig förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra invandrarnas situation i det 
svenska samhället. Trots det har den svenska integrationspolitiken på senare tid kritiserats hårt då 
dess mål att öka integrationen inte har uppfyllts. Det grundläggande problemet i den svenska 
integrationspolitiken är att den framställer invandrarna som de som ska integreras och svenskarna 
som de som ska integrera. Denna tudelning som är grunden i den svenska integrationspolitiken är 
också orsaken till dess misslyckande då denna attityd producerar och reproducerar tanken om att 
det finns ett ”vi” och ett ”dem”, där ”vi” skulle anses ha en högre samhällsställning.20  Genom att 
uppmärksamma och problematisera denna strukturella diskriminering som genomsyrar det 
svenska samhällets normer, värderingar och förväntningar kan den svenska integrationspolitiken 
förändras och gå en positivare och rättvisare framtid till mötes.21 I följande arbete kommer 
integration och svensk integrationspolitik belysas utifrån ett invandrarperspektiv där tre 
invandrares erfarenheter, upplevelser, känslor och åsikter kring ämnet uppmärksammar 
integrationsproblematiken på ett samhällskritiskt och tankeväckande sätt. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt arbete är att uppmärksamma tre invandrares åsikter kring integration och svensk 
integrationspolitik. Mitt arbete belyser dessa invandrares erfarenheter och upplevelser av 
integrationsprocesser samt hur dessa i sin tur påverkar deras identitetsskapande. Den 
övergripande frågeställningen i mitt arbete är: Hur påverkar integrationsprocesser och svensk 
integrationspolitik invandrares identitetsskapande? Några följdfrågor är: Vad innebär integration 
och delaktighet för dessa individer? och Hur förhåller de sig till de fördomar och förutfattade 
meningar om invandrare som finns i det svenska samhället? 

                                                 
19 Integrationsverket, http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2211.aspx, 2006-04-19 
20 SOU 2005:41, Bortom vi och dom, (Stockholm, 2005), s. 7  
21 Ibid, s. 26 
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Metod och tillvägagångssätt 
Det empiriska material som ligger till grund för mitt arbete består av fyra observationer och tre 
intervjuer där fokus ligger på intervjuerna. Observationerna utfördes vid fyra skilda tillfällen på 
två caféer. Under observationerna intog jag rollen som fullständig deltagare då jag aktivt deltog i 
den sociala miljö jag observerade. Jag fungerade som en dold observatör då min forskaridentitet 
var okänd för caféets gäster.22 Vid dolda observationer bryter forskaren mot två etiska regler, dels 
informationskravet där personerna som observerats inte har informerats om undersökningens 
syfte och dels samtyckeskravet där personerna som observerats inte har gett sitt samtycke till att 
delta i undersökningen.23 Då personerna som jag observerade befann sig i en offentlig miljö där 
de visste att de kunde bli iakttagna antar jag att de betedde sig därefter. Jag anser därför att mina 
observationer var etiskt försvarbara. Syftet med observationerna var att undersöka och reflektera 
kring sociala grupperingar i samhället där fokus låg på etniska grupperingar. Observationerna 
fungerade som en förstudie till intervjuerna där frågor kring det studerade området väcktes, 
observationerna kommer därför enbart synas indirekt i min analys. Mina intervjuer var semi-
strukturerade vilket innebär att forskaren istället för specifika frågor utgår från en så kallad 
intervjuguide där intervjun baseras på några på förhand utvalda teman som i mitt fall var 
integration och identitet.24 Under intervjuerna gavs informanterna stort utrymme att själva 
utforma sina svar. Intervjuerna spelades in på band för att sedan transkriberas. De transkriberade 
intervjuerna har analyserats enligt grounded theory där jag med en öppenhet och nyfikenhet har 
låtit det empiriska materialet leda min analys och mitt arbete.25 Analysen har inneburit en 
noggrann genomgång av det insamlade materialet där jag har ställt frågor till mitt material. 
Materialet har kodats vilket innebär att intressanta händelser eller funderingar har namngivits.26 
Koderna har jämförts med varandra och har så småningom delats in i kategorier efter likheter 
och samband. Kategorierna har analyserats var för sig men har i slutändan skapat en helhet under 
en jämförande process där likheter och samband mellan kategorierna har uppmärksammats.27  

Den första kontakten med informanterna skedde via en vän som informerade informanterna 
dels om mitt arbetes syfte och dels om hur deras medverkan skulle kunna påverka detta. Jag tog 
sedan kontakt med informanterna för att personligen informera dem om vad intervjuerna skulle 
komma att handla om och för att bestämma tid och plats för intervjuerna. Två av intervjuerna 
ägde rum i mitt hem medan den tredje intervjun ägde rum i en föreningslokal där informanten 
kände sig hemma. För att värna om informanternas integritet kommer de att vara anonyma i mitt 
arbete. De namn som förekommer i text och citat är fingerade och har ingen anknytning till 

                                                 
22 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2004), s. 286 
23 Ibid, s. 281 
24 Ibid, s. 301 
25 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 5 
26 Ibid, s. 37 
27 Ibid, s. 40 
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någon av informanterna. För läsbarhetens skull har jag valt att omarbeta några av citaten utan att 
detta på något sätt ändrar dess innebörd eller påverkar min analys. 
 

Intervjuer som empiriskt material 
Intervjuer är ett individnära material där intervjuaren får ta del av den intervjuades känslor och 
åsikter kring ett specifikt tema. Materialet representerar såväl den intervjuade som det samhälle 
denne lever i. Samhällsfenomen och samhällsstrukturer synliggörs på ett tydligt sätt i den 
intervjuades berättelser.28 Att använda sig av intervjuer som material kräver eftertanke och 
reflektion från intervjuaren då denne måste vara medveten om sin roll i intervjusituationen. En 
intervju är en social situation där det empiriska materialet skapas i interaktion mellan intervjuaren 
och den intervjuade. Samspelet dem emellan påverkar såväl intervjusituationen som det insamlade 
materialet. Beroende på hur den intervjuade upplever intervjuaren och intervjusituationen väljer 
denne vad som ska berättas och vad som inte ska berättas.29 Under intervjuerna påverkas den 
intervjuade även av samhället i stort där den intervjuade på något sätt ständigt förhåller sig till 
samhällets normer, värderingar och förväntningar. Denna samhälleliga närvaro, med inverkan på 
intervjusituationen, kan med Oskar Pripps ord förstås som en tredje närvarande i 
intervjusituationen.30  

Under mina intervjuer märkte jag att mina informanter påverkades dels av mig i rollen som 
intervjuare och dels av samhällets normer, värderingar och förväntningar. Jag upplevde att mina 
informanter under intervjuerna höll tillbaka känslor och åsikter och att de därmed inte gav mig 
den fullständiga bilden av det svenska samhället. Detta var extra tydligt i intervjuernas inledning 
då informanterna enbart pratade om det svenska samhället och svensk integrationspolitik i 
positiva ordalag, något som förändrades under intervjuerna då allt fler negativa känslor togs upp. 
Jag antar att detta kan ha berott på att jag är svensk och att de till en början var osäkra på mig 
som person och att de inte ville kritisera ”mitt” land. Intervjuernas inledningsfas blev ett sätt för 
informanterna att känna av mig och situationen som sådan. På samma sätt upplevde jag att 
informanterna under intervjuerna ständigt förhöll sig till samhällets normer, värderingar och 
förväntningar. Informanterna kunde exempelvis försvara sig själva och andra invandrare något 
som jag upplevde var en reaktion på den många gånger felaktiga bild av invandrare som finns i 
samhället.  
 

Mina informanter 
Informanterna består av två män, Zoran och Nihad och en kvinna, Emina. Samtliga informanter 
kommer ursprungligen från Bosnien-Hercegovina och kom till Sverige som krigsflyktingar i 

                                                 
28 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 61f 
29 Ibid, s. 59f 
30 Ibid, s. 43f 



 9

början av 1990-talet. Zoran är i 55-års åldern. Han och hans familj kom till Sverige som 
krigsflyktingar 1992. Familjen placerades i en liten by i Lappland men flyttade efter ett och ett 
halvt år till en liten stad i Östergötland. Zoran arbetar sen åtta år tillbaka som lagerarbetare. Detta 
arbete är hans första anställning i Sverige. På fritiden är Zoran engagerad i föreningslivet med 
teater och fotboll som de största intressena. Nihad är 24 år gammal. Han är son till Zoran och 
kom till Sverige när han var tio år gammal. Han har efter avslutad skolgång försökt etablera sig på 
den svenska arbetsmarknaden och arbetar just nu som lagerarbetare. Nihad är en sportintresserad 
kille som på fritiden spelar fotboll. Emina är 23 år gammal. Hon och hennes familj kom till 
Sverige som krigsflyktingar 1993. Familjen placerades i en liten stad i Dalarna. Emina har efter 
avslutad skolgång vidareutbildat sig till socionom och hon läser just nu en påbyggnadskurs i 
juridik. På fritiden gillar hon att umgås med vänner och familj. 
 

Teori 

Social konstruktionism 
Social konstruktionism är en teori som menar att verklighetsuppfattningar är en social 
kontruktion som skapas i interaktion människor emellan. Detta innebär att vad som betraktas 
som verklighet inte är något statiskt utan något föränderligt som ständigt formas och omformas 
beroende på situation.31 Mitt arbete är skrivet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där jag 
utgår från att identitet, etnicitet och kultur är föränderliga identifikationer som skapas i 
interaktion människor emellan och som varierar beroende på situation.  
 

Stigma och stämplingsteori 
Människor har ett behov av att kategorisera och placera andra människor i olika fack. Oftast sker 
denna kategorisering vid första anblicken, då personer tillskrivs olika egenskaper beroende på hur 
de är eller hur de ser ut. Personen tillskrivs en identitet där denne förväntas vara på ett visst sätt. 
Den tillskrivna identiteten kan i vissa fall stämma bra överens med personens faktiska sociala 
identitet men kan i andra fall vara fullständigt felaktig.32 När en person är på ett sätt eller ser ut på 
ett sätt som av betraktaren anses vara negativt kommer personen stämplas av betraktaren. 
Stämplingen kan innebära att personen stigmatiseras och stigmat kan i sin tur leda till att 
personen exempelvis behandlas orättvist.33 När en person ständigt stämplas kan denne så 
småningom ta den tillskrivna identiteten till sig och självstämpla sig själv.  

I mitt arbete hävdar jag att invandrarskap i dagens samhälle många gånger kan ses som ett 
stigma där invandrare döms på förhand utifrån utseende eller namn. Invandrarna tillskrivs 

                                                 
31 Per Månson, Moderna samhällsteorier, (Stockholm, 2004), s. 78 
32 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm, 2004), s. 12 
33 Ibid, s. 14 
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identiteter som grundas i en stereotyp och generaliserande bild av invandrare. Många gånger leder 
denna stigmatisering till diskriminering i olika former. Stigmatiseringen kan leda till en 
självstämpling där invandraren tar den tillskrivna identiteten till sig och beter sig som den 
förväntas göra. I andra fall kan invandraren kämpa för att visa att den tillskrivna identiteten är 
felaktig.   
 

Analys 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för de upptäckter jag har gjort under mitt analysarbete. 
Då mitt insamlade material har ett stort omfång har jag valt att presentera de delar av analysen 
som jag funnit mest relevanta och intressanta för arbetets syfte. Analysdelen är indelat i tre 
kapitel. Integration och delaktighet som beskriver invandrarnas syn på integration och delaktighet 
utifrån deras egna upplevelser och uppfattningar. Attityder och förutfattade meningar som beskriver 
hur invandrarna tycker att de framställs och bemöts i det svenska samhället. Analysdelen avslutas 
med kapitlet Normaliseringsprocesser och identitetsskapande som beskriver hur etnicitet och identitet 
konstrueras av invandrarna utifrån egna uppfattningar och andras föreställningar.  
 

Integration och delaktighet 

Inkludering - exkludering 
Integration är ett begrepp som kan definieras på många skilda sätt men används oftast som en 
beteckning på diverse processer som förenar skilda enheter där integration betecknar såväl 
processen som det resultat den för med sig. I dagligt tal används begreppet integration som en 
beteckning på de sociala processer som äger rum då etniska minoriteter blir delaktiga i det nya 
samhälle som de har kommit till.34 Motsatsen till begreppet integration är begreppet segregation 
som även det kan definieras på många skilda sätt men som oftast används som en beteckning på 
den åtskillnad mellan olika grupper som äger rum i samhället.35 I dagligt tal används begreppet 
nästan uteslutande om åtskillnad mellan olika etniska grupperingar där begreppet oftast 
symboliserar den konkreta, rumsliga åtskillnaden i form av exempelvis bostadssegregation.36 Där 
begreppet integration handlar om inkludering, att få vara en del av en grupp handlar begreppet 
segregation om exkludering, att inte få vara en del av en grupp.  

Mina informanter är alla rörande överens om att integration handlar om att invandrare ska 
komma in i det svenska samhället, det vill säga att inkluderas i det svenska samhället. Zoran 
menar att integration är en anpassningsfas där invandrarna inte bara måste acceptera att de har 

                                                 
34 NE, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212264&i_word=integration, 2006-05-29 
35 NE, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=302953&i_word=segregation, 2006-05-29 
36 NE, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164995&i_history=1, 2006-05-29 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212264&i_word=integration
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=302953&i_word=segregation
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164995&i_history=1


 11

kommit till ett nytt land utan även måste anpassa sig till det nya samhället. Nihad anser dock 
följande:   

 
Intervjuare: Vad tänker du på när du hör ordet integration? 
Nihad: Jag tänker på att vi ska komma in i samhället (Mmm) invandrare både dem här äldre 

och speciellt dem yngre för att (Mmm) vi är ju framtiden [...] 

 
Det ovanstående citatet visar att Nihad anser att integration handlar om att invandrare inkluderas 
i det svenska samhället. Han anser att de yngres integration bör prioriteras eftersom den är extra 
viktig då de yngre ”är framtiden”.  

Då integration betecknar en inkludering skulle man kunna anta att det i sig för med sig en 
delaktighet det vill säga en aktiv medverkan men är det så? Kan man känna sig inkluderad utan att 
känna sig delaktig eller innebär inkludering automatiskt delaktighet? 

 
Intervjuare: Vad innebär ordet delaktighet för dig? 
Emina: Delaktighet att få vara med (Mmm) bestämma utveckla (Mmm) få vara med på allt 

(Mmm) liksom från [...] idén till verkligheten [...] 

 
Ordet delaktighet innebär för mina informanter känslan av att vara delaktig, att få vara med. 
Delaktighet handlar om att vara en del av samhället där ens åsikt räknas och ens röst blir hörd. 
Zoran och Nihad anser att integration och delaktighet i stort sett handlar om samma sak, 
integration handlar om att komma in och få vara delaktig i det svenska samhället. Emina anser 
däremot att det finns en ansvarsskillnad mellan integration och delaktighet där ansvaret för 
delaktighet ligger på individen medan ansvaret för integration ligger på samhället. Jag frågade 
mina informanter huruvida de känner sig integrerade och delaktiga i det svenska samhället. De 
berättade att känslan av att vara integrerad kan variera beroende på vilken situation de befinner 
sig i.  
 

Intervjuare:  Känner du dig integrerad i det svenska samhället? 
Nihad:  [...] Både och (Mmm) ibland gör jag det ibland gör jag inte det (Mmm) 
Intervjuare:  När gör du det och när gör du inte det? 
Nihad:  [...] När jag jobbar ibland [...] känns det som att jag kommit in (Mmm) i samhället [...] 

att jag är [...] en av dem men förut när jag sökte [...] när jag fick alla dessa otrevliga (Ja) 
mottaganden då kände jag mig utanför [...]  

 
Känslan av att vara integrerad handlar till stor del om en situationsbunden känsla av att vara 
inkluderad eller exkluderad. I vissa situationer kan informanterna känna sig inkluderade och då 
också integrerade medan de i vissa sammanhang kan känna sig exkluderade och då också 
segregerade. Som citatet ovan visar leder inkluderingen till en känsla av samhörighet och 
gemenskap, en känsla av att vara en av ”oss” medan exkluderingen leder till en känsla av 
utanförskap och ensamhet. Det kan räcka med ett otrevligt bemötande från en arbetsgivare för 
att känslan av utanförskap ska infinna sig. Trots att informanterna tycker att integration och 
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delaktighet i stort sett handlar om samma sak märkte jag under intervjuerna att det fanns en 
skillnad i hur de uttryckte känslan av att vara integrerad jämfört med känslan av att vara delaktig. 
Där känslan av integration handlar om känslor av gemenskap eller utanförskap handlar känslan av 
delaktighet snarare om att vara en god samhällsmedborgare som förväntas dra sitt strå till 
stacken. 

 
Intervjuare:  Känner du dig delaktig i det svenska samhället? 
Nihad:  [...] Ja på nåt sätt är jag väl det (Mmm) eftersom jag jobbar och betalar skatt [...] det är 

väl det det går ut på (Ja) 

 
Ovanstående citat visar att känslan av delaktighet handlar om att vara en del av samhället, att vara 
en samhällsmedborgare som bidrar till att samhället utvecklas. Känslan av att vara delaktig är mer 
konstant då individen ständigt är en del av samhället och kan påverka detta genom att rösta i 
exempelvis kommunfullmäktigeval, landstingsfullmäktigeval eller riksdagsval.  
 

Ansvar 
Då den svenska integrationspolitiken bygger på uppfattningen om att det är invandrarna som ska 
integreras och svenskarna som ska integrera framställs ofta svenskarna och det svenska samhället 
som de som har ansvaret för integrationen. En fråga som alla mina informanter berörde under 
intervjuerna. Alla mina informanter är överens om att ansvaret ligger på både svenskar och 
invandrare. De tycker att invandrarna har ett ansvar att faktiskt ta kontakt med svenskarna och 
det svenska samhället samtidigt som svenskarna har ett ansvar att faktiskt visa sin öppenhet och 
släppa in invandrarna. Dessutom påpekar de att ansvaret både är individuellt och kollektivt där 
varje individ måste ta sitt ansvar samtidigt som samhället i stort måste ta sitt ansvar. Emina 
poängterar svenska samhällets ansvar i integrationsfrågan där hon tycker att alla invandrare 
självklart ska erbjudas hjälp och stöd vid ankomsten till Sverige då behovet av hjälp är extra stort. 
Informanterna tycker dessutom att svenska samhället har ett stort ansvar i frågor som 
bostadssegregation och arbetsdiskriminering där den uppmärksammade problematiken förväntas 
förbättras. 
 

Mottagande och behandling 
Kriget i Jugoslavien bröt ut 1991 då motsättningarna mellan landets olika delrepubliker och 
folkgrupper intensifierades i och med att landet upplöstes. Kriget varade i fyra år och under 
denna tid tvingades 2 miljoner människor på flykt varav drygt 100000 människor där majoriteten 
var bosnier fann ett nytt hem i Sverige.37  

                                                 
37 Migrationsverket, http://www.migrationsverket.se/, 2006-06-01 

http://www.migrationsverket.se/
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Eftersom jag var intresserad av att veta dels hur informanterna blev behandlade och dels hur 
anpassningen till det svenska samhället såg ut inledningsvis var jag intresserad av hur mottagandet 
såg ut när de kom till Sverige. Informanternas utsagor liknar varandra. De beskriver hur de kom 
till Sverige och hur de under första tiden slussades från en plats till en annan. De beskriver 
osäkerheten som de kände över att inte veta vad som skulle hända med dem. De är trots det 
mycket positiva över hur de mottogs vid ankomsten till Sverige. De upplevde att människor var 
snälla och vänliga och att folk ställde upp om och när det behövdes 
 

Intervjuare: Hur såg mottagandet ut när ni kom till Sverige [...] hur blev ni behandlade? 
Nihad:   [...] Vi blev behandlade bra faktiskt alla var vänliga och snälla [...] jag kände aldrig av att 

nån störde sig på att (Nej) vi kom i alla fall (Nej) det var ju oftast människor som var 
där (Ja precis) för den sakens skull (Mmm) så när man behövde hjälp med nåt så var alla 
vänliga och ställde upp även om man inte kunde kommunicera med dem (Mmm) så 
gjorde dem sitt bästa för att förstå (Mmm) vad man ville [...]  

 
Integrationsprocessen kan variera beroende på var i landet invandrarna hamnar, olika kommuner 
har olika tankesätt kring integration och det konkreta arbetet med invandrarna ser olika ut från 
kommun till kommun. Emina och hennes familj hamnade slutligen i en liten stad i Dalarna 
medan Zoran, Nihad och deras familj hamnade i en liten by i Lappland. Alla informanter tycker 
att det var positivt att hamna i en mindre kommun. De var bland de första invandrarna som kom 
till respektive ställe och de upplevde det som positivt då de fick stor hjälp och stort stöd av 
kommunen. 
 

Emina:  [...] Där var vi väldigt bra mottagna (Mmm) [...] jag tror att det är på grund av att det är 
mindre kommun och [...] vi var bland dem första som kom dit (Mmm) och då gjorde 
man verkligen allt för att [...] få oss integrerade [...] 

. 
Emina som är utbildad socionom anser utifrån sin utbildning att hon och hennes familj fick ett 
jättebra mottagande när de kom till Sverige, hon tror att det till stor del beror på att de placerades 
i en mindre kommun. Hon har under sin utbildning tyckt sig se skillnader i mottagande och 
behandling hos större och mindre kommuner. Informanterna beskriver även att mottagandet var 
väl strukturerat och väl organiserat. 
 

Zoran:  [...] Sverige var beredd för allt [...]  

 
Zoran berättar att kommunen som han kom till var väl organiserad, varje flykting fick en svensk 
stödfamilj vilket han var oerhört tacksam över. Stödfamiljen hjälpte till med praktiska saker men 
fungerade även som ett stöd i svåra situationer. Med familjen kunde invandrarna lära sig språket 
och då många invandrare och dess stödfamiljer umgicks träffade invandrarna både svenskar och 
andra invandrare. På liknande sätt berättar informanterna om organiserade språkskolor för de 
äldre och förberedelseklasser för de yngre. Alla informanter verkar vara nöjda med hur de blev 
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mottagna och behandlade under sin första tid i Sverige. Att mina informanter är så pass nöjda 
med hur de blev mottagna och behandlade under sin första tid i Sverige tror jag till stor del beror 
på att de hamnade i små, välorganiserade kommuner som var väl förberedda för den stora 
invandring Sverige hade under början av 1990-talet. Kommunerna tog snabbt invandrarna till sig 
och skapade en känsla av inkludering och delaktighet hos invandrarna då informanterna fick gå i 
exempelvis språkskola eller förberedelseklasser. Detta tror jag är oerhört viktigt då känslan av 
inkludering och delaktighet är a och o i invandrarnas integrationsprocesser.   
 

Arbete 
Den förändring och utveckling som sker på dagens svenska arbetsmarknad uppmärksammas ofta 
i integrationsdebatten. Detta då undersökningar och statistik visar att det finns stora skillnader 
mellan svenskars och invandrares förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen 
har formulerat en målsättning där det eftersträvas att 80 procent av den svenska befolkningen ska 
vara sysselsatt. En målsättning som kvinnor och män födda i Sverige uppnår men som kvinnor 
och män födda utomlands inte är i närheten av att uppnå. År 2005 var 80,7 procent av kvinnor 
och män födda i Sverige sysselsatta medan siffran för kvinnor och män födda utomlands endast 
var 64,1 procent.38 Att arbetsmarknaden är ojämlik råder det inga tvivel om, istället bör det 
fokuseras på att hitta förklaringar och lösningar till problemen.  

Mina informanter beskrev under intervjuerna sin syn på dagens svenska arbetsmarknad. 
Zoran känner sig inte hundra procent integrerad i det svenska samhället på grund av att han här i 
Sverige inte kan jobba med samma sak som han gjorde i sitt hemland. På grund av bristande 
språkkunskaper finner han inte samma möjligheter här som i hemlandet. Han jobbar idag med 
något som han aldrig har sysslat med tidigare och som han aldrig hade tänkt på innan han kom 
hit. Även Nihad berättar att han ibland känner sig särbehandlad exempelvis när han söker jobb. 
 

Intervjuare:  Känner du dig särbehandlad som invandrare? 
Nihad:  Ja bland annat när man söker arbete [...] när man hörde vissa invandrare säga att det är 

svårt för oss invandrare att få jobb (Mmm) [...] trodde jag det var mest skitsnack för att 
dem ska [...] ha nån uräkt för att dem inte har jobb (Mmm) men nu när jag faktiskt sökt 
jobb själv (Mmm) så märker jag [...] att vissa vill ju inte så fort dem hör namnet så blir 
dem nästan otrevliga [...]         

 
Eftersom Nihad växte upp i en liten stad med få invandrare upplevde han att han levde som en 
svensk, detta bidrog till att han började misstro de invandrare som klagade över svårigheten att få 
jobb. När han själv aktivt sökte jobb upptäckte han att det inte bara var skitsnack. Han beskriver 
sina egna erfarenheter om hur arbetsgivare är otrevliga eller hur arbetskamrater stänger honom 
ute. Denna särbehandling leder till en känsla av utanförskap. Alla informanter synliggör flera 
tänkbara förklaringar till arbetsdiskriminering av detta slag, en sådan är bristande språkkunskaper 
                                                 
38 Integrationsverket, Rapport Integration 2005, (Norrköping, 2005), s. 31f 
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och att invandrarnas utbildningar från hemlandet inte accepteras i Sverige. De menar också att 
det i vissa fall handlar om mobbning där arbetsgivarens och arbetskamraternas fördomar och 
förutfattade meningar styr deras handlingar.  

I SOU 2005:56 ”Det blågula glashuset” framgår det att skillnader i språkkunskaper och 
utbildningsnivå inte kan ses som giltiga förklaringar till den arbetsdiskriminering som finns på 
den svenska arbetsmarknaden idag. Enligt rapporten kan höga krav på språkkunskaper ses som 
en strukturell diskriminering då kraven på språkkunskaper ibland kan vara orimliga beroende på 
vilket arbete som söks.39 Även i Integrationsverkets ”Rapport Integration 2005” framgår det att 
strukturell diskriminering är en förklaring till dagens ojämlika arbetsmarknad där arbetsgivares 
fördomar och förutfattade meningar om invandrare påverkar dem vid en eventuell anställning.40 
Om en arbetsgivare tidigare har haft dåliga erfarenheter av invandrare tenderar denne att välja 
svenskar framför invandrare. Alla invandrare döms och anses vara på samma sätt.41 Vid en 
anställningsintervju kan därför namn, utseende och utländsk brytning vara avgörande. Det finns 
dock skillnader mellan hur olika etniska grupperingar och dess brytning uppfattas. 
Undersökningar har visat att det finns brytningar som är mer acceptabla än andra. Det är 
exempelvis mer acceptabelt att bryta på norska eller danska än att bryta på turkiska eller 
arabiska.42 Arbetsgivarna tillskriver invandrarna en identitet där de vid första anblicken döms 
efter hur de ser ut eller hur de är. Därefter förväntas de vara på ett visst sätt. Arbetsgivarna 
stämplar invandrarna och agerar utifrån sina föreställningar och förutfattade meningar om 
invandrare där invandrarnas faktiska sociala identitet inte ägnas uppmärksamhet. Denna 
stigmatisering av invandrare är en förklaring till ojämlikheterna på dagens arbetsmarknad. 

I debatten om ojämlikheterna på dagens arbetsmarknad har man diskuterat om huruvida 
etnisk kvotering skulle kunna vara en lösning för att utjämna de skillnader som idag existerar. 
Etnisk kvotering innebär att invandrare positivt särbehandlas i integrationssyfte där exempelvis 
ett visst antal platser ”reserveras” för invandrare. Åsikterna om etnisk kvotering är många och de 
går oftast isär, å ena sidan framställs etnisk kvotering som en bra lösning för att öka mångfalden 
på arbetsmarknaden å andra sidan framställs etnisk kvotering som en dålig lösning som 
producerar och reproducerar en tanke om att det finns skillnader mellan de olika grupperna då de 
behandlas olika. Alla mina informanter var negativa till etnisk kvotering, de ansåg att det är en 
omvänd rasism.  
 

Nihad:  [...] Jag tycker det är fel jag menar man ska inte dömas efter den man är (Mmm) alltså 
om man är utlänning eller svensk eller (Mmm) jag vet inte vad utomjording utan man 
ska dömas efter dem kvalifikationer man har [...]  

 

                                                 
39 SOU 2005:56, Det blågula glashuset, (Stockholm, 2005), s. 279 
40 Integrationsverket, Rapport Integration 2005, (Norrköping, 2005), s. 41 
41 SOU 2005:56, Det blågula glashuset, (Stockholm, 2005), s. 282 
42 Ibid, s. 281 
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Zoran menar att det istället för att förbättra situationen skulle kunna förvärra situationen. Om en 
arbetsgivare tvingas anställa någon för att han eller hon är just invandrare kan arbetsgivaren 
behandla personen därefter dessutom kommer personal och kanske även den anställde själv se 
anställningen som något icke förtjänat. Istället för att förbättra synen på invandrare kan det 
komma att förvärra den. Dessutom innebär den positiva särbehandlingen för invandraren en 
negativ diskriminering för svensken. Informanterna anser att de arbetssökande ska dömas efter 
sina prestationer eller kvalifikationer och de menar att kvotering inte är rätt sätt att förändra den 
arbetsdiskriminering som idag finns på den svenska arbetsmarknaden. 
 

Bostad 
Den bostadssegregation som vi kan se breda ut sig i dagens svenska städer är en följd av den 
ekonomiska kris som Sverige drabbades av under 1990-talet. Då ökade de ekonomiska klyftorna i 
det svenska samhället och skillnaderna mellan invandrare och svenskar blev allt tydligare. I slutet 
av 1990-talet förbättrades det ekonomiska läget i Sverige och en förbättring kunde skönjas. Trots 
det kvarstår segregationsproblematiken där dagens bostadssegregation kan ses som en avspegling 
på de sociala och ekonomiska klyftor som finns i samhället. Undersökningar visar att de svenska 
städerna inte bara är etniskt segregerade det vill säga att invandrare och svenskar bor i olika 
områden utan även etniskt segmenterade där invandrare i större utsträckning bor i hyresrätter 
medan svenskar i större utsträckning bor i bostadsrätter. Dessa skillnader kan lätt kopplas till de 
sociala och ekonomiska klyftorna som existerar i dagens samhälle. 43

 
Intervjuare:  Skulle du vilja se några förändringar i svensk integrationspolitik? [...] 
Nihad:  [...] Det har ju snackats bland [...] politiker att dem ska ju försöka göra så att dem inte 

lägger alla utlänningar [...] i ett område [...] man ska splittra lite på det [...] jag vet inte 
om det är [...] utlänningarna som söker sig till varandra (Mmm) och flyttar till dem 
områdena eller om det är nån annan som påverkar [...] 

 
Under diskussionen om eventuella förändringar i svensk integrationspolitik tog Nihad upp 
problematiken kring den utbredda bostadssegregation som finns i Sverige. Det var ett tema som 
jag återkom till under alla mina intervjuer. Informanterna menar att grunden till problemet ligger i 
att invandrarna till en början placeras av socialtjänsten i ett och samma område. De menar att det 
var här problemet slog rot. Informanterna menar att bostadssegregationen kan vara ett 
individuellt val där invandrare själva väljer att bosätta sig i invandrartäta områden på grund av 
trygghet och ekonomiska faktorer. Det kan även vara ett kollektivt/samhälleligt val där 
invandrare till en början placeras i utvalda områden och där låga hyreskostnader kan tvinga 
invandrarna att flytta till de specifika områdena eller att stanna i de specifika områdena. Nihad 
menar att bostadssegregationen ökar klyftorna mellan invandrare och svenskar, han menar att 
den gruppbildning som skapas i de invandrartäta områdena kan verka hotande för svenskarna 
                                                 
43 Integrationsverket, Rapport Integration 2005, (Norrköping, 2005), s. 183 
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och han menar att det är så fördomar och förutfattade meningar om invandrare föds. En grupp 
verkar mer hotande än en individ. Informanterna menar att valfriheten är självklar, alla ska själva 
få välja var de ska bo men samtidigt tycker de att det svenska samhället måste förbättra 
situationen då det skulle ha flera positiva effekter för invandrarnas integration. 

Föreställningar som att alla människor har samma möjligheter att fritt välja bostad eller 
bostadsområde eller att bostadssegregationen skapas av invandrare som själva väljer att bosätta 
sig nära sina landsmän är seglivade hos både svenskar och invandrare.44 I SOU 2005:56 ”Det 
blågula glashuset” framgår det dock att bostadssegregationen skapas av svenska individer och 
samhällsstrukturer där strukturell diskriminering är orsaken. Hyresvärdarna har en stor 
maktposition där de fritt styr över vilka som ska få hyreskontrakt. Hyresvärdarna kan styra 
inflyttningen genom att bland annat ställa krav på exempelvis fast arbete eller fast inkomst. Då 
integration eftersträvas kan hyresvärdarna använda det faktum att det bor ett stort antal 
invandrare i ett visst område som anledning till att neka fler invandrare bostad i samma område. 
Dessutom har hyresvärdarna en uppfattning om att vissa områden ska hållas problemfria då 
invandrare exempelvis utan krav på fast arbete eller fast inkomst erbjuds bostad i andra områden. 
Dessa strategier som på papperet används för att främja integration och stävja segregation kan 
användas med helt  motsatt effekt.45 Även på bostadsmarknaden är det människors fördomar och 
förutfattade meningar som är det största problemet. Hyresvärdarnas fördomar kan avgöra inte 
bara om invandraren får ett hyreskontrakt utan även i vilket område. Även andra svenskars 
fördomar påverkar bostadssegregationen då de väljer att inte bosätta sig i invandrartäta 
områden.46 Prpblematiken uppmärksammas även i Integrationsverkets ”Rapport Integration 
2005” där det skrivs att ökad offentlig insyn i bostadsförmedlingen skulle kunna vara ett sätt att 
stävja den strukturella diskriminering som idag härjar fritt på bostadsmarknaden.47 Konkreta 
insatser av detta slag kan komma att innebära stora förändringar något som skulle välkomnas av 
både invandrare och svenskar då gemene man lägger det största ansvaret för förbättringar på det 
svenska samhället. 
 

Invandrarföreningar 
I det svenska samhället finns ett stort engagemang för folkrörelser och föreningsliv där 
föreningar och organisationer spelar flera viktiga roller i samhället. Dels en social roll där 
människor med liknande intressen får tillfälle att umgås och utvecklas tillsammans och dels en 
politisk roll där människor får chans att skaffa sig den kunskap och erfarenhet som behövs för ett 
politiskt engagemang. Invandrarföreningar har samma funktioner där de dels spelar en viktig 
social roll då människor med samma bakgrund och ursprung ges tillfälle att umgås och bevara sin 

                                                 
44 SOU 2005:56, Det blågula glashuset, (Stockholm, 2005), s. 328 
45 Ibid, s. 331 
46 Ibid, s. 334 
47 Integrationsverket, Rapport Integration 2005, (Norrköping, 2005), s. 184 
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gemensamma kultur, dels en viktig politisk roll då invandrarföreningar ses som en ”väg till 
politisk integration”.48

Alla mina informanter har erfarenhet av invandrarföreningar på ett eller annat sätt. Zoran och 
Nihad är aktiva och Emina har tidigare varit aktiv inom en invandrarförening. De nämner bland 
annat umgänget och gemenskapen som två anledningar men även värnandet om sin kultur. 
Invandrarföreningarna bedriver undervisning där bland annat hemlandets språk, geografi och 
historia lärs ut. På så sätt kan kulturen hållas levande för invandrare som kom till Sverige som 
barn men även för framtida generationer.  

Invandrarföreningarnas viktigaste funktion är att ge människor med samma bakgrund och 
ursprung tillfälle att umgås och bevara sin gemensamma kultur. Detta är viktigt då invandrarnas 
bakgrund, kultur och erfarenhet spelar en viktig roll i deras identitetsskapande. Den gemenskap 
och förståelse som en invandrarförening skänker är viktig i såväl det individuella som det 
kollektiva identitetsskapandet.   

Nihad spelade tidigare fotboll i en svensk fotbollsklubb men han kände sig inte riktigt 
välkommen där. Han beskriver att svenskarna inte gillade honom om han spelade för bra 
eftersom de då kände sig hotade. Nihad har nu gått över till invandrarföreningens fotbollslag där 
han menar att stämningen är bättre. 

 
Nihad:   [...] Här känns det ändå lite lugnare och liksom jag blir dömd efter det jag presterar inte 

(Mmm) efter vem jag är [...]   

 
Nihad känner att det är lugnare att spela i invandrarföreningens fotbollslag eftersom de 
bedömer honom som fotbollsspelare och inte honom som person. 

I det svenska samhället förekommer såväl diskriminering som vardagsrasism som är en 
beteckning på en mer alldaglig och human form av rasism. Vardagsrasismen bygger på tankar 
som härstammar från kolonialismen där ”vi” anses dominera ”dem”, ett tankesätt som 
präglar såväl den svenska integrationspolitiken som det svenska folkets vardagstänk. 
Samhället befäster på så sätt tanken om ”vår” förträfflighet något som samtidigt befäster 
tanken om ”deras” underlägsenhet. Nihads berättelser om det svenska fotbollslaget kan 
kopplas till dessa tankar där de svenska spelarna känner sig hotade då någon ur den 
”underlägsna” gruppen visar sig vara duktig och eventuellt bättre än de själva. En rädsla som 
eventuellt ges uttryck i glåpord eller i brist på positiva kommentarer, något som Nihad i sin 
tur kan uppfatta som fientlighet och en känsla av att inte vara välkommen infinner sig.49

Informanterna tycker att invandrarföreningarna har positiva effekter för integrationen, de har 
en stor betydelse för individen men även för samhället i stort.   

 
Intervjuare:  Vad tror du att invandrarföreningar har för effekter för integrationen? 

                                                 
48 Ds 2004:49, Föreningsliv, makt och integration, (Stockholm, 2004), s. 3 
49 SOU 2005:41, Bortom vi och dom, (Stockholm, 2005), s. 9f 
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Emina:  [...] För dem äldre har de en [...] rätt så stor betydelse (Mmm) och för samhället också 
(Mmm) för svenskar som kan söka sig dit och (Mmm) få lte mer kunskap (Mmm) om 
vad är det för slags människor (Mmm) som har kommit hit [...] 

 
Invandrarföreningarna är öppna för alla och svenskar kan genom föreningarna få mer kunskap 
och ökad förståelse för invandrarna. Emina menar att om allt fler svenskar skulle besöka 
invandrarföreningarna skulle de inse att det finns fler likheter än skillnader mellan invandrare och 
svenskar. Fördomar och förutfattade meningar skulle på så sätt kunna nedtonas eller försvinna 
helt.   
 

Attityder och förutfattade meningar 

Fördomar och media 
Människor har ett behov av att kategorisera och placera andra människor i fack. Denna 
kategorisering sker oftast vid första anblicken då en person tillskrivs olika egenskaper utifrån 
stereotypa föreställningar. Dessa tillskrivna egenskaper stämmer oftast inte överens med 
personens faktiska sociala identitet. Om de tillskrivna egenskaperna inte motbevisas kommer 
personen att dömas och stigmatiseras utifrån de stereotypa föreställningarna. I dagens samhälle 
kan invandrarskap ses som ett stigma där invandrare ständigt måste förhålla sig till de fördomar 
och förutfattade meningar som finns i dagens samhälle. 

Mina informanter gav under intervjuerna tydliga exempel på hur de har blivit bemötta i det 
svenska samhället där förutfattade meningar, generaliseringar och fördomar ständigt är något de 
måste förhålla sig till. 
  

 Nihad:  [...] Om en svartskalle gör nåt så tänker dem svartskallar (Mmm) kolla vad dem gör dem 
tänker inte på att även till exempel en svensk kan göra (Mmm) samma sak till exempel 
ta droger (Mmm) eller döda nån person [...]  

 
Ovanstående citat visar Nihads känsla av maktlöshet där han känner att invandrare lättare blir 
dömda än svenskar. Svenskarna är hemmablinda då de inte uppmärksammar de brott som andra 
svenskar begår. Han menar också att det blir en kollektiv bestraffning där alla invandrare döms 
för de brott ett fåtal av alla invandrare begår. Man kan på så sätt säga att en invandrare 
representerar alla invandrare. Detta är ett tydligt exempel på de generaliseringar som ständigt görs 
där alla invandrare dras över en kam vilket bidrar till att den stereotypa bilden förstärks.  

Emina tycker sig se samma mönster inom media där en invandrare som gör något dåligt är 
invandrare men där en invandrare som gör något bra är svensk. Hon exemplifierar fenomenet 
med fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. 

 
Emina:  [...] Så fort någon invandrare har gjort något dåligt (Mmm) så står det [...] 

gärningsmannen kommer ursprungligen från (Mmm) vilket inte har alls någon betydelse 
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egentligen (Nej) men om en invandrare gör något bra då står ju bara namnet (Mmm) 
[...] om vi ser bara det här [...] med Zlatan Ibrahimovic (Mmm) ena stunden har han ett 
jugo-temperament (Mmm) som är så dåligt (Mmm) när han är arg och spottar (Mmm) 
[...] sen när han gör mål i Juventus (Mmm) svensken gjorde mål i natt [...]  

 
Emina beskriver att då en invandrare gör något dåligt döms alla invandrare medan då en 
invandrare gör något bra enbart den specifika individen blir positivt dömd av svenskarna. Hon 
menar att media på samma sätt har en tendens att kalla invandrare för invandrare då de gör något 
dåligt men kalla de svenskar då de gör något bra. Zlatan Ibrahimovic är svensk när han gör mål 
men invandrare när han visar upp sitt temperament. Emina menar att media på detta sätt visar 
upp en skev bild av verkligheten och då media har en stor påverkan på individer och på samhället 
i stort menar hon att media bidrar till att skapa förutfattade meningar och fördomar. 

Den bild av massmedierna som Emina målar upp stämmer väl överens med belägg inom 
forskningen. Undersökningar visar att svenska medier producerar och reproducerar tanken om 
att det finns ett ”vi” och ett ”dem”, där ”vi” skulle anses ha en högre rang. Medierna skapar en 
stereotyp bild av invandrare där de antingen nämns i negativa ordalag då de förknippas med 
exempelvis brottslighet eller där de nämns i positiva ordalag då deras invandrarskap framställs 
som något exotiskt.50 De stereotypa bilder som medierna förmedlar bygger på en svensk norm 
där invandrare ställs som motpol till svenskar. Då svenskar och svenskhet är norm blir 
automatiskt invandrare och invandrarskap avvikande. Samtidigt som medierna skapar en 
stereotyp bild av invandrare skapas en stereotyp bild av svenskar.51 Invandrare framställs av 
medierna som ett kollektiv där få invandrare kommer till tals. Undantaget är då en invandrare 
utmärkt sig på ett positivt sätt då media framställer denne som hjälte. Invandraren representerar 
då det ”goda” och det ”svenska” som fler invandrare borde ta efter.52  

Informanterna menar också att svenskarna bakom sina förutfattade meningar, 
generaliseringar och fördomar gömmer en rädsla och osäkerhet inför det okända, i detta fall 
invandrare. Svenskarnas rädsla och osäkerhet kan leda till särbehandling och diskriminering där 
invandrare rent av behandlas illa på grund av sitt invandrarskap. Negativ särbehandling var ett 
ämne som återkom under alla intervjuerna där alla mina informanter hade egna erfarenheter av 
diskriminering i olika former.  
 

Intervjuare:  Har du nån gång känt dig särbehandlad som invandrare? 
Emina:  Väldigt sällan men (Ja) det har hänt (Mmm) mmm 
Intervjuare:  Kan du komma ihåg nån händelse? 
Emina:  Jag blev för inte alls länge sen [...] stoppad av polisen [...] jag hade fel belysning på bilen 

[...] han pratade med mig och [...] han var allmänt trevlig (Mmm) sen märkte jag när han 
fick mitt körkort och läste upp namnet han sa inte ens hej då till mig efteråt (Nej) 
ingenting han skrev på bötern [...] sen sa han inte ett ord till mig [...] 

                                                 
50 SOU 2005:56, Det blågula glashuset, (Stockholm, 2005), s. 128 
51 Ibid, s. 135 
52 Ibid, s. 153 
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Emina beskriver hur polismannen ändrade sitt beteende när han fick se hennes körkort, hennes 
namn avslöjade hennes invandrarskap. Polismannens förutfattade meningar om invandrare gjorde 
att han dömde henne utan direkt anledning. Den tydliga kopplingen mellan polismannens 
beteende och informantens invandrarskap gör att beteendet blir extra känsligt och Emina kände 
en stark maktlöshet då hon varken kan styra över sitt namn, sitt invandrarskap eller polismannens 
förutfattade meningar. De fördomar och förutfattade meningar som invandrare möter väcker 
känslor av frustration och maktlöshet då de känner att de är dömda på förhand och ständigt 
måste visa att de stereotypa bilderna inte stämmer. Då invandrarna inte kan ändra på sitt 
utseende, sitt namn eller sitt invandrarskap föds en känsla av att de inte kan göra något för att 
förändra situationen.  
 

Politik 
För att den generella politiken skall präglas av den mångfald som finns i samhället, bör i princip 
också alla vara med och utforma den och ta ansvar för den. Detta kan ske först om mångfalden 
återspeglas i samhällets institutioner och de demokratiska beslutsprocesserna.53

 
Den svenska politiken bör spegla den mångfald som vi idag finner i det svenska samhället såväl i 
åsikter som i sammansättning. En ”perfekt” spegling skulle kunna vara vägen till en ”perfekt” 
demokrati där representativitet ökar rättvisan, legitimiteten och kvaliteten i de politiska beslut 
som fattas.54 Trots att denna vision finns inom den svenska politiken är representativiteten av 
invandrare fortfarande låg vilket syns såväl i politiska församlingar som i valdeltagande. 

Svensk integrationspolitik lovar lösningar på många av invandrarnas problem i form av olika 
åtgärder på exempelvis arbetsmarknaden, men då allt för många löften inte har infriats har 
informanterna tappat förtroendet för de svenska politikerna. 

 
Intervjuare:  Hur tycker ni att ordet integration används av till exempel politiker? [...] 
Zoran:  [...] Jag tycker inte om politiska grejer [...] det är bara ord [...] jag är hundra procent säker 

att flera av dem kanske hade fina tankar (Javisst) men tyvärr när det kommer ner till den 
som ska (Ja) använda det eller dem som ska njuta av detta då händer ingenting [...] 

 
Det ovanstående citatet visar hur Zoran anser att det politikerna säger bara är tomma ord som i 
teorin låter bra men som i praktiken inte fungerar. Inom politiken framställs invandrare som 
svaga, hjälplösa människor som behöver hjälp från det svenska samhället. Zoran menar att det är 
en felaktig bild då många invandrare kämpar hårt för att etablera sig i det svenska samhället. 
Zoran poängterar att han inte har väntat på att samhället ska hjälpa honom att integreras utan att 
han har integrerat sig själv. Han har kämpat hårt för att komma in i det svenska samhället och 
menar att det till största del är hans egen förtjänst. 

                                                 
53 Regeringens proposition 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik, s. 24 
54 SOU 2005:56, Det blågula glashuset, (Stockholm, 2005), s. 172f 
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Intervjuare: Skulle ni vilja se några förändringar i svensk integrationspolitik? 
Zoran:  [...] Jag har inte brytt mig mycket om integration (Nej) jag har [...] integrerat mig själv 

(Mmm) jag har inte väntat på nån (Nej) nån som kommer och säger [...] du är integrerad 
[...] jag försökte hitta min egen väg [...] jag gjorde mitt bästa (Mmm) och det har ordnat 
sig [...] 

 
Zoran litar inte på politiker och tror inte på de reformer och åtgärder som de vill genomföra. Han 
menar att invandrarna själva har ett stort ansvar över integrationen där deras attityd kan vara 
avgörande, vill de inte integreras kommer de inte integreras men vill de integreras och visar upp 
den viljan kommer de att klara sig på egen hand.  

Denna politiska misstro talar sitt tydliga språk i statistik över valdeltagande där valdeltagandet 
bland invandrare sjunker. I samhällsdebatten framställs okunskap vara anledningen till att få 
invandrare röstar men i själva verket handlar det om en misstro där invandrare inte känner 
förtroende för de svenska politikerna. Då politikerna främst uppmärksammar invandrarna i 
valtider och då många av vallöftena aldrig infrias är det inte konstigt att det skapas en stark 
misstro till det politiska systemet. Det låga valdeltagandet kan ses som en reaktion på ett icke 
fungerande politiskt system.55

 

Normaliseringsprocesser och identitetsskapande 
Identitet är en föränderlig identifikation som skapas i interaktion människor emellan där en 
mängd olika faktorer påverkar skapandet av en social identitet. Den sociala identiteten utgörs av 
en persons syn på sig själv som individ men också av en persons syn på sig själv som tillhörande 
en grupp där den individuella och den kollektiva identiteten sammanflätas. En persons identitet 
påverkas dessutom av andra personers uppfattningar om denne där personen i fråga ständigt 
förhåller sig till de föreställningar och uppfattningar som andra personer hyser. Utifrån detta 
synsätt kan man säga att alla de teman som jag har berört i detta arbete har en funktion i 
identitetsskapandet där faktorer som arbete och bostad har en direkt påverkan på identiteten men 
där fördomar och förutfattade meningar har en mer indirekt påverkan. Under intervjuerna var jag 
intresserad av att se hur mina informanter pratade om identitet och hur de själva identifierar och 
definierar sig själva.   

Nihad och Emina som kom till Sverige när de var barn förmedlar en kluven känsla där de 
känner sig hemma både i Sverige och i sitt hemland men där de definierar Sverige som sitt hem 
då tryggheten finns här.  
 

Intervjuare:  Känner du dig hemma i Sverige? 
Nihad:  Ja det gör jag [...] för att jag kom ju hit när jag var väldigt ung (Mmm) och jag märker 

när jag åker till Bosnien jag känner mig hemma där men samtidigt längtar jag hem hit 

                                                 
55 SOU 2005:56, Det blågula glashuset, (Stockholm, 2005), s. 190 
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(Mmm) efter ett tag där nere (Mmm) så det måste ju vara den där känslan att (Mmm) 
där hemma är tryggheten den är ju här på nåt sätt [...]   

 
Informanterna känner sig hemma både i Sverige och i sitt hemland, där hemlandet representerar 
rötter och där Sverige representerar trygghet. Denna konflikt mellan rötter och trygghet 
synliggörs av Emina då jag frågar henne om hon definierar sig som svensk eller som bosnier. 

 
Emina:  [...] Både och (Mmm) jag känner mig [...] som jag har ena foten där och ena foten där 

(Ja) så känns det för jag är liksom född där och där är mina rötter och allt men ändå så 
bor jag ju här [...] 

 
Emina förmedlar en känsla av att inte känna sig som varken det ena eller det andra, samtidigt som 
hon är född och uppvuxen i Bosnien och känner starkt för sina rötter bor hon just nu i Sverige 
och har gjort det i mer än halva sitt liv och mer kommer det att bli då hon planerar att stanna i 
Sverige. Det blir en intressekonflikt mellan rötter och hem där informanterna varken identifierar 
sig som bosnier eller som svenskar. Detta är dock inte bara en individuell känsla. Informanterna 
beskriver hur de i Sverige ses som invandrare och hur de i Bosnien kallas ”svenskar”. Då de har 
levt mer än halva sitt liv i Sverige har de naturligtvis påverkats och influerats av det svenska 
samhället som blir påtagligt då de besöker hemlandet där de då inte ses som bosnier. 
Informanternas dubbla etniska identitet är således både av individuell och kollektiv karaktär. 
Zoran däremot som enbart har levt en liten del av sitt liv i Sverige definierar sig som bosnier. 
Han berättar att han är svensk medborgare, att han har ett svenskt pass och ett svenskt id-kort 
men att han trots det inte definierar sig som svensk. Han säger att då han lever i Sverige känns 
det som att Sverige är hans land men att han aldrig kommer att kunna se sig själv som svensk. 
Han menar att allt förmodligen kommer att förändras med tiden då han menar att hans barnbarn 
kan kalla sig svenskar då de är födda och uppvuxna i Sverige och att de kan referera till Bosnien 
som sin far och farfars land. 

Samtidigt som mina informanter i fråga om självidentifikation anser att de inte är svenskar 
blev det under intervjuerna tydligt hur de ständigt förhåller sig till en svensk norm. Under 
intervjuerna poängterade de att de har etablerat sig i det svenska samhället och att de nu lever 
normala liv något som de vill framhålla som bevis på att de är integrerade i det svenska samhället. 
 

Zoran:  [...] Idag lever jag ett helt normalt liv [...] jag har skaffat eget hus egen bil (Mmm) båt allt 
möjligt [...] 

 
Ovanstående citat visar att Zoran har föreställningar om vilka normer som finns i det svenska 
samhället, utifrån dessa föreställningar har han konstruerat en svensk norm. Denna konstruerade 
svenska norm förhåller han sig ständigt till. Då han i citatet poängterar att han lever ett normalt 
liv stärker han bilden av det normala livet med att berätta att han har köpt hus, bil och båt. Det 
faktum att han har införskaffat hus, bil och båt verkar per automatik indikera att han lever ett 
normalt liv där han verkar mena att normalt innebär att leva som en svensk enligt en svensk 
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norm. Informanterna drar paralleller mellan deras liv och svenskars liv där de genom att 
poängtera att de lever som svenskar vill betona att det inte finns några skillnader mellan 
invandrare och svenskar och att deras integrationsprocesser har varit lyckade då de har etablerat 
sig i det svenska samhället och lever som vilken svensk som helst.  
 

Sammanfattande slutdiskussion 
Med mitt arbete har jag försökt beskriva invandrares känslor och åsikter kring integration och 
svensk integrationspolitik. Mina informanter menar att integration innebär att invandrare 
kommer in och anpassar sig till det svenska samhället. För de innebär delaktighet i sin tur att 
aktivt få vara med och påverka det samhälle de lever i där deras åsikt ska räknas och deras röst 
ska bli hörd. Informanterna beskriver att känslan av att vara integrerad respektive delaktig är en 
situationsbunden känsla av inkludering eller exkludering. I vissa situationer känner de sig 
inkluderade och då också integrerade medan de i vissa situationer känner sig exkluderade och då 
också segregerade. Inkluderingen leder till en känsla av samhörighet och gemenskap medan 
exkluderingen leder till en känsla av utanförskap och ensamhet. Mina informanter anser att 
ansvaret för integrationen ligger delat på både svenskar och invandrare där båda parter måste 
anstränga sig. Däremot anser de att det svenska samhället har ett övergripande ansvar där det 
svenska samhället ska erbjuda hjälp och stöd för invandrarna. Dessutom förväntar sig 
informanterna att det svenska samhället ska förbättra såväl situationen på arbetsmarknaden som 
på bostadsmarknaden.  

Informanterna beskriver deras syn på dagens ojämlika arbetsmarknad där de beskriver 
särbehandling och diskriminering i form av otrevligt bemötande från arbetsgivare och 
arbetskamrater. Dessutom beskriver de att de inte finner samma möjligheter här som i hemlandet 
då de exempelvis på grund av bristande språkkunskaper inte kan jobba med samma saker här 
som de gjorde i hemlandet. De synliggör flera tänkbara förklaringar till arbetsdiskriminering av 
detta slag där bristande språkkunskaper är en och att deras utbildningar från hemlandet inte 
accepteras här en annan. De menar också att det många gånger handlar om mobbning där det är 
arbetsgivarens eller arbetskamraternas fördomar och förutfattade meningar som diskriminerar.  

Den bostadssegregation som breder ut sig i svenska städer menar informanterna har sin 
grund i att invandrarna till en början placeras av socialtjänsten i ett och samma område. 
Informanterna menar att många invandrare väljer att bosätta sig i invandrartäta områden på 
grund av trygghet och ekonomi men de framhåller också samhällets del i problematiken där de 
menar att låga hyreskostnader i vissa områden kan tvinga invandrare att flytta till eller att stanna i 
dessa specifika områdena. De anser att bostadssegregationen ökar klyftorna mellan invandrare 
och svenskar där gruppbildningen i de invandrartäta områdena kan verka hotande och 
främmande för svenskarna då en grupp kan verka mer hotande än en individ. 

Invandrare måste ständigt förhålla sig till de föreställningar och förutfattade meningar som 
finns om invandrare något som mina informanter poängterar. I media menar de att invandrare 
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som gör något dåligt är invandrare men där invandrare som gör något bra är svenskar. På samma 
sätt menar de att alla invandrare döms då en invandrare gör något dåligt medan enbart den 
specifika individen får positiv feedback om en invandrare gör något bra. Informanterna menar att 
media visar upp en skev bild av verkligheten och att media på så sätt skapar föreställningar och 
fördomar om invandrare. 

I diskussionerna kring identitet framgick det att känslan hos mina informanter var kluven där 
de känner sig hemma såväl i Sverige som i hemlandet där Sverige representerar trygghet och 
hemlandet representerar rötter. Det skapas en intressekonflikt mellan vikten av trygghet 
respektive rötter där de yngre informanterna beskriver att de inte definierar sig som varken det 
ena eller det andra utan snarare båda. Något som de beskriver inte bara är en individuell känsla 
utan även en kollektiv då de i Sverige ses som invandrare och i Bosnien ses som ”svenskar”. Den 
äldre informanten däremot har bara levt en liten del av sitt liv i Sverige och han beskriver att 
Sverige är hans hem och hans land men att han trots det aldrig kommer att känna sig svensk.  

Jag vill poängtera att identitet, kultur och etnicitet är sociala konstruktioner som formas och 
omformas i interaktion människor emellan. I mitt arbete har jag berört flera teman så som arbete, 
bostad, invandrarföreningar, media och politik som alla påverkar identitetsskapandet på skilda 
sätt. Även kultur och etnicitet är föränderliga identifikationer där invandrarna skapar såväl en 
invandrarkultur som en svensk kultur ofta kontrastivt mot varandra och det är utifrån dessa 
konstruktioner de identifierar sig själva, det svenska folket och det svenska samhället. På samma 
sätt skapar svenskar såväl en svensk kultur som en invandrarkultur. Det är i dessa konstruktioner 
föreställningar och förutfattade meningar har sin grund. 

Jag menar att mina informanter har förmedlat en nyanserad bild av det svenska samhället där 
integration framställts som flera olika processer som var för sig påverkar deras integration. 
Samtliga plan genomsyras av strukturell diskriminering där det svenska samhället ständigt 
producerar och reproducerar tanken om att det finns ett ”vi” och ett ”dem” där ”vi” har 
övertaget. Detta åtskiljande sker utifrån en svensk norm. Då svenskhet ses som det normala blir 
invandrarskap automatiskt det avvikande. Denna tanke genomsyrar det svenska samhället vilket 
leder till ett integrationspolitiskt misslyckande. Samhällets stereotypa bild av invandrare påverkar 
deras identitetsskapande då de ständigt måste förhålla sig till den strukturella diskrimineringen 
och de identiteter som de tillskrivs utifrån deras invandrarskap. På så sätt blir etnicitet och 
identitet något som ständigt formas och omformas i interaktion människor emellan och varierar 
beroende på situation.  
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I skuggan av arbetet – en studie kring 
kosovoalbaners syn på arbete och arbetslöshet 

Av Getoar Abrashi 

Inledning 
Det har pågått en debatt kring arbetslösheten bland invandrare under flera år i Sverige. Olika 
förslag till vad som skulle ha gjorts annorlunda och vad som måste göras är många, som exempel 
kan nämnas förslaget att införa praktikplatser riktade till högskoleutbildade invandrare. Ofta går 
det att se att indirekta försök görs för att minska arbetslösheten bland invandrare, detta genom att 
olika statliga myndigheter främjar etnisk mångfald i arbetslivet.56

Det är allmänt känt att arbetet betyder mycket för en individ, både i identitetssynpunkt och 
för dennes livsvillkor. I debatten har det senare även dykt upp en diskussion om betydelsen av ett 
arbete för en invandrares integration i samhället. Därför är det viktigt att snabbt etablera 
flyktingar och invandrare in på arbetsmarknaden, då integrationen in i övriga samhället kan gå 
mycket fortare än om de inte hade ett arbete.  I denna studie kommer jag att titta närmare på vad 
en grupp invandrare, jag har här avgränsat mig till kosovoalbaner, har för syn kring arbete och 
arbetslöshet.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa några aspekter av arbetets betydelse för invandrare och då 
för en speciell grupp, kosovoalbaner. För att kunna belysa detta har följande frågeställningar legat 
till grund för arbetet; Vad betyder arbetet för dessa individer? Hur upplevs det att vara arbetslös? 
Hur kan det komma sig att arbetslösheten varit en stor del av dessa personers tid i Sverige trots 
att de har utbildning och kompetens? 
 

Bakgrund 
Eftersom mina fem informanter är från Kosova kommer jag under denna del kort beskriva hur 
situationen såg ut under början 1990-talet samt vad som var upprinnelsen till händelserna och 
senare även att tiotusentals kosovoalbaner flyttade till Sverige. Varför jag valt att benämna landet 
för Kosova och inte det mer kända Kosovo, beror på att det förra är det albanska namnet på 
landet. 

                                                 
56 Statskontoret, Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare, (Stockholm, 2002) s. 8f 
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Kosova är ett litet land i södra delen av Balkan-halvön där merparten (cirka 90 % 199157) av 
befolkningen är albaner och landet gränsar till bland andra Serbien, Albanien och Makedonien. 
Sedan 1912 har landet varit styrt av Serbien, där Kosova anses vara nationens vagga. Bortsett från 
de så kallade goda åren under 1970-talet då Kosova fick självstyre inom före detta Jugoslavien, 
har oroligheter präglat området sedan 1912. Protester bland befolkningen mot de dåliga sociala 
förhållandena i Kosova i början av 1980-talet ledde till ett ingripande av den dåvarande 
Jugoslaviens folkarmé, och senare, 1989, även till att Kosovas självstyre fråntogs och landet var 
ännu en gång en provins under Serbien. Mellan åren 1989 och 1993 skedde en rad händelser som 
avsevärt försämrade livsvillkoren för albanerna i Kosova, bland dessa märks ett stopp för 
kosovoalbanska medier58 och en massavskedande av albaner i olika delar av näringslivet på grund 
av politiska och etniska skäl. Sören Sommelius tar upp en rapport där det framkom att det endast 
fanns 100 000 jobb till 900 000 albaner i arbetsför ålder.59 Många kosovoalbaner blev även 
utslängda från sina bostäder till förmån för den serbiska befolkningen. Alla dessa händelser 
gjorde att en stor grupp kosovoalbaner lämnade sitt land och tiotusentals flyktingar kom till 
Sverige för att börja om sina liv här.  

Sverige tog emot ett stort antal flyktingar under början av 1990-talet, där de flesta kom från 
Bosnien och Kosova. Paulina de los Reyes skriver att de flesta av dessa flyktingar erbjöds endast 
tillfälliga uppehållstillstånd och därmed kunde de inte börja planera sin framtid i landet eftersom 
den var högst osäker.60 I samband med att denna stora grupp flyktingar fick permanenta 
uppehållstillstånd och senare medborgarskap i Sverige skulle de i arbetsför ålder ut i arbetslivet. 
Detta var dock inte helt enkelt eftersom det vid denna tidpunkt rådde lågkonjunktur. Elsie 
Franzén med flera betonar betydelsen av rätt konjunkturer för möjligheterna att bli anställd. Vid 
lågkonjunktur är det svårt för alla, både invandrare och svenskar, att få jobb.61 I en SOU 
utredning som utkom 2005, Det blågula glashuset, redovisas en undersökning gjord av Hjerm där 
det konstateras att invandrare och särskilt de sent invandrade drabbades mycket hårdare av 
lågkonjunkturen under åren 1991 och 1993.62 I och med att svårigheterna att få ett jobb var stora 
för de nya invandrarna påverkades således deras integration in i samhället. De informanter som 
läsaren möter i denna studie kom till Sverige vid denna tid som kännetecknades av hög 
arbetslöshet, lågkonjunktur och stor flyktinginvandring. 
 

                                                 
57 Sören Sommelius, Kosova utan stjärna, (Stockholm, 1993) s. 27 
58 Örjan Sturesjö, Den albanska frågan, (Stockholm, 1997) s. 40ff 
59 Sommelius, s. 27 
60 Paulina de los Reyes, Mångfald och differentiering, (Stockholm, 2001) s. 65 
61 Elsie C. Franzén, Att bryta upp och byta land, (Falun, 2005) s. 146 
62 SOU 2005:56, Det blågula glashuset, (Stockholm, 2005) s. 283 
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Metod 
För att fördjupa mig i ämnet samt få en inblick i vilken syn en grupp invandrare har på till 
exempel arbete, arbetslöshet och arbetsförmedlingen gjorde jag, vid två tillfällen, observationer på 
en arbetsförmedling samt enskilda intervjuer med fem personer.  

Observationerna på arbetsförmedlingen ägde rum i en medelstor stad i Sverige. Jag gjorde en 
dold och deltagande observation.63 Detta motiverar jag med att jag satt vid en sådan 
datorterminal som finns där och i viss mån låtsades söka arbete samt att ingen i övrigt visste att 
jag var där i observationssyfte. Observationen analyserades sedan utifrån Grounded Theory och 
gav uppslag till en del av de frågor som jag sedan använde i mina intervjuer. En av dessa frågor 
handlade om hur en persons välmående påverkas av att inte ha något jobb.  

Denna studie bygger på enskilda intervjuer med fem personer, tre kvinnor och två män, som 
alla är ursprungligen från Kosova och som är första generationens invandrare. Även en 
kompletterande telefonintervju med en av informanterna ingick i det slutgiltiga materialet. Alla 
fem informanterna hittade jag genom privata kontakter. De kom till Sverige under början av 
1990-talet och är mellan 41 och 58 år gamla. Anledningen till att alla informanterna är i den 
åldern beror på att jag ville få med deras upplevelser från hemlandet rörande arbete och 
arbetslöshet. Dock har de olika bakgrunder i form av utbildning, där flera är högutbildade och 
andra har gymnasialutbildning, men även i form av arbete där de har haft blandade poster i 
näringslivet. Intervjuerna har spelats in på band och sedan transkriberats i sin helhet, de är mellan 
20 och 25 minuter långa och har utförts i informanternas hem. Efter transkriberingen inleddes 
den del av Grounded Theory där data analyseras och bryts ner i koder som sedan kategoriseras. 
Enligt Alan Bryman är kodning en av de viktigaste processerna i Grounded Theory och är ett sätt 
etikettera och organisera data.64 Vid analys av det transkriberade materialet bröt jag ner texten i 
koder, i form av ord och meningar, som på olika sätt förklarade sociala skeenden. Därefter 
placerades de koder som förklarade samma skeende under samma kategori och var grunden till 
min slutgiltiga analys.65 Namnen på informanterna har fingerats för att undvika ett igenkännande 
av dem och därmed följa anonymitetskravet.66 Nedan följer en kort presentation av 
informanterna. 
 

Presentation av informanterna 
Anita 41 år: Anita har en 4 årig gymnasieutbildning inom biokemi från hemlandet, vilket ungefär 
motsvarar bioanalytiker här i Sverige. I Kosova arbetade hon med bland annat odling av 
bakterier, provtagningar och analyser. I Sverige har hon utbildat sig till undersköterska och jobbar 

                                                 
63 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (London, 2005) s. 104 
64 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002) s. 377 
65 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003) s. 37 
66 Forskningsetiska principer, www.vr.se, 2005-11-27 
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för närvarande inom äldreomsorgen. Av de ungefär 14 år hon har bott i Sverige har hon varit 
arbetslös eller stått utan arbete i 9 år. 

Agron 50 år: Agron har högskoleutbildning inom ekonomi och handel. I hemlandet har 
Agron haft flera olika jobb, men i huvudsak har han haft administrativa arbeten. Innan flytten till 
Sverige var Agron chef för inköpsavdelningen på ett företag i Kosova. I Sverige har han i 
huvudsak arbetat i en fabrik samt gått olika kurser. Agron har varit arbetslös i ca 10 år av de 14 år 
han har levt här och för tillfället har inte han något jobb. 

Arta 51 år: Arta har en universitetsutbildning i historia och har arbetat en kort tid som lärare i 
historia i hemlandet. Huvuddelen av hennes yrkesliv i Kosova arbetade Arta på en bank som 
översättare. I Sverige har hon arbetat ideellt en kort tid som hemspråkslärare och inom 
hemtjänsten, där hon fortfarande arbetar. 

Ibrahim 56 år: Ibrahim har universitetsutbildning i ekonomi från hemlandet. Han arbetade 
bland annat på ett företag i 12 år med ekonomifrågor. I Sverige har han haft olika typer av jobb 
däribland elevassistent och maskinoperatör i industrin, men även gått en 1 årig utbildning i 
företagsekonomi.  Ibrahim har varit arbetslös eller stått utan arbete i ca 7,5 år av de 15 år han levt 
i Sverige. I dag jobbar han som koordinator på gymnasieskola, ett jobb han nu haft i ca 5 års tid. 

Valbona 58 år: Valbona har gymnasieutbildning från Kosova. Där arbetade hon bland annat 
som arkivassistent i verkställande utskottet i 19 år. I Sverige har hon läst olika kurser, bland dessa 
märks en integrationsutbildning. Hon har arbetat i 4 år på Ericsson med till exempel montering 
av kretskort och haft praktikplatser på migrationsverket och försäkringskassan. Hon har varit 
arbetslös i ungefär 10 år sedan hon kom till Sverige 1990, och för tillfället är hon arbetslös. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Min studie har utgångspunkt i de teorier som redogjorts för och diskuterats i antologins kappa. 
Nedan kommer jag att kort beskriva de teorier som är specifikt relevanta för min studie. 
Teorierna kommer jag att använda som stöd vid analysen och diskussionen av mina informanters 
utsagor.   
 

Symbolisk interaktionism 
Som verktyg för att analysera och tolka den sociala verkligheten används symbolisk 
interaktionism. Symbolisk interaktionism delas upp i ett teoretiskt synsätt på hur man kan 
analysera samhället och dess grupper67 och i en teori om socialisationsprocessen med fokus på 
hur vi ständigt skapar och omskapar vår verklighet socialt.68 Denna synsätt hjälper forskaren att 
förstå det samhälle och vardag som vi lever i. En av de mer väsentliga delarna inom symbolisk 
interaktionism är delen om social interaktion, vilket kortfattat går ut på att en individ använder sig 
                                                 
67 Jan Trost och Irene Levin, Att förstå vardagen, (Lund, 2004)  s.10 
68 Anna-Liisa Närvänen, Föreläsningsanteckningar, (Norrköping, 2005-10-20) 
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av till exempel språk och gester för att interagera med andra människor.69 Det är den delen som 
jag kommer att använda mig av i min analys av mina insamlade data.  
 

Social identitet 
Jan Trost och Irene Levin tar upp några aspekter av social identitet, där de bland annat behandlar 
Sheldon Stryker som menar att en individs identitet är beroende av de människor som finns i 
dennes omgivning. Således betyder detta att identiteten är föränderlig beroende på situation och 
vilka individen interagerar med.70 Med andra ord går det att säga att identiteten är flexibel 
beroende på sammanhang. 
 

Socialt och kulturellt kapital 
Med socialt kapital menar Pierre Bourdieu, enligt Donald Broady, de relationer som en individ 
har i förhållande till bland andra släkt och vänner samt andra kontakter.71 Socialt kapital är inte 
något som kan mätas i till exempel materiella tillgångar, utan ligger i just de ovan beskrivna 
relationerna. Det sociala kapitalet kan göra så att individen omsätter sin utbildning till en 
anställning, vilket leder till en ökad tillgång till ekonomiskt kapital. En annan kapitalform är det 
kulturella kapitalet som inbegriper bland annat den bildning och utbildning en individ har och 
den förekommer i former av till exempel erfarenheter och kunskaper. Vidare menar Broady att 
det kulturella kapitalet måste erkännas av andra för att gälla som kapital.72 Med andra ord går det 
att säga att kulturellt kapital är situationsbundet.73 Detta kan till exempel innebära att 
utbildningskapital från ett annat land inte erkänns värde i ett svenskt sammanhang, vilket tydligast 
märks på arbetsmarknaden. På samma sätt går det att säga att socialt kapital är känsligt och kan 
således lätt gå förlorat, vid till exempel en flytt till ett nytt land går det sociala nätverk man byggt 
upp i hemlandet förlorat. 
 

Analys 
Det har skett förändringar på arbetsmarknaden för invandrare sedan 1990-talet och 
lågkonjunkturen som rådde i början av decenniet. En positiv utveckling på arbetsmarknaden 
kring millennieskiftet har medfört att invandrare alltmer kommit in i arbetslivet, dock är 
fortfarande arbetslöshetsnivån mycket högre bland invandrare än svenskar.74 Håkan Martinsson 

                                                 
69 Trost och Levin, s.17 
70 Ibid. s. 161 
71 Donald Broady, Kulturens fält – en antologi, (Göteborg, 1998) s. 13 
72 Donald Broady, Kulturens fält,  HTTP://dsv.su.se/jpalme/society/pierre.html

73 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, (Stockholm, 1993) s. 270 
74 Klas Gustavsson, ”Invandrarna och den svenska arbetsmarknaden” i Ute och inne i svenskt arbetsliv, s. 273 
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skriver i en rapport från AMS att sysselsättningsgraden för invandrare ökar också beroende på 
hur länge de har levt i Sverige. Enligt Martinsson kan anledningen till detta vara att kunskaper i 
det svenska språket och hur samhället fungerar förvärvats, samt att kontakter har etablerats.75 Just 
språkets och det sociala nätverkets betydelse för att hitta ett arbete kommer att behandlas i den 
senare delen av analysen, men först kommer det att fokuseras på vad arbete och arbetslöshet 
betyder för informanterna. 
 

Vad betyder arbetet? 
Betydelsen av ett arbete i dagens samhälle är stor, inte minst i form av den lön man som anställd 
får. Lönen är viktig eftersom den gör andra aktiviteter möjliga i livet. Som exempel behövs det 
pengar för att en speciell livsstil ska kunna skapas och senare upprätthållas. Enligt Giddens är en 
individ tvungen att välja en livsstil och denna livsstil väljs under premisser som till exempel 
ekonomiska förutsättningar.76 Vi har således ett val att välja en livsstil, dock inte att inte välja en 
livsstil, och det är ekonomiska faktorer som avgör vilka livsstilar en individ väljer och kan få 
tillgång till. Förutom lönen kan arbetet även betyda mycket i form av kamratskap med 
arbetskamrater och i form av status och utveckling av den egna kompetensen.77 Med andra ord 
går det att tala om en yrkesidentitet, där arbetet blir en del av vem man är och hur man ses av 
andra. 

I mina intervjuer reflekterade flera av informanterna kring arbete och betydelsen av lönen. I 
de flesta fall skulle de, om de själva fick, välja ett arbete med hög trivselnivå och lägre lön än ett 
arbete där man får mycket betalt på bekostnad av trivseln. Anita berättar:  

Anita: ”även om man har bättre betalt och inte trivs då är det inte bra heller, om man inte trivs 
på jobbet så är det inte värt pengarna/…/bättre om man tjänar mindre och att man trivs och 
att man har en arbetsglädje/…/har man ingen arbetslust mår man dåligt. Det är bättre att leva 
med mindre pengar och är liksom nöjd och glad än att man mår dåligt” 

För Anita är det viktigare att trivas och att känna arbetsglädje än att tjäna mer pengar på ett jobb 
som man inte trivs på. Detta gäller även flera av de andra informanterna, det vill säga att trivseln 
är något de värderar högre än pengarna. Pengar är självklart viktigt, med tanke på att boende, mat 
och andra nödvändiga utgifter men det är också viktigt att trivas med sitt arbete, att känna att 
man gör någonting som man tycker om. För Valbona handlar ett jobb i huvudsak om ekonomisk 
trygghet men också att inte behöva tänka på att hitta ett jobb, något som arbetslösa påminns om 
varje dag. Hon berättar vidare vad arbetet betyder för henne: 

Valbona: ”… man känner att någon behöver dig, att du ger någonting/…/vi fick komma till 
Sverige, så man känner att man vill ge någonting tillbaka också, men vi kan inte ge tillbaka 
något annat än att jobba i Sverige och integrera sig i samhället” 

                                                 
75 AMS, URA2002:7, Håkan Martinsson, Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare i siffror, s. 17 
76 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Göteborg, 2002) s. 103 
77 Annika Härenstam m.fl. red., I Vanmaktens spår, (Umeå, 1999) s. 25 
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För Valbona är det således viktigt att känna att någon behöver en och att man genom ett jobb 
gör rätt för sig i samhället, att bli delaktig. Även Ibrahim menar att genom arbetet så känner han 
att han bidrar med någonting, att han genom arbetet betalar tillbaka till samhället för det han har 
fått här i Sverige. Både Valbona och Ibrahim ser också arbetet som det enda sättet för dem att 
återgälda denna ”skuld”. För Valbona betyder ett arbete också mycket för integreringen in i det 
svenska samhället, så även för Ibrahim som i citatet nedan skildrar vad arbete betyder för honom: 

Ibrahim: ”… först trygghet, jag har ett jobb som jag bidrar till någonting/…/kan försörja mig 
och familjen, sedan är det också bra för min utveckling/…/men det betyder mer än 
försörjning, man går ut och är inte instängd i hemmet eller är passiv, med ett arbete är man 
tryggare inte med bara ekonomin utan också socialt/…/det är en stor dörr till att komma in i 
svenska samhället genom arbete…” 

Försörjningen är viktig men detta gäller även den egna utvecklingen för Ibrahim. Som jag skrev 
tidigare så betyder ett arbete mycket för utvecklingen av den egna kompetensen. Enligt Ibrahim är 
arbetet således en viktig inkörsport till det svenska samhället, ett sätt att integrera sig och skapa sig 
kontakter. Sett till integrationen menar Ibrahim också att ett arbete är viktigare att ha i Sverige än i 
hemlandet. I sitt hemland har en individ ett kontaktnät i form av släkt och vänner vilka det går att 
luta sig mot när man är arbetslös, i Sverige har en invandrare inte den biten och därför blir vikten 
av ett arbete större här. Den sociala biten av arbetet är något som både Agron och Anita tycker är 
viktig. Ett arbete gör att man träffar folk, utbyter erfarenheter, att man helt enkelt har kontakt med 
arbetskamrater och inte är isolerad hemma, som ibland en arbetslös kan bli.  
 

Hur upplevs tiden som arbetslös? 
Att vara arbetslös är någonting som är svårt för en individ. Informanterna förklarar hur de känner 
sig och hur de har känt sig när de har varit arbetslösa. Valbona kommer in på detta flera under 
gånger i intervjun: 

Valbona: ”Utan jobb känner man sig hopplös, man behöver ett jobb, alla behöver ett 
jobb/…/ påverkas jättemycket, ingen kan förstå om man inte har upplevt det själv/…/det 
påverkar psykiskt, det påverkar ekonomiskt, det påverkar att man är utanför samhället” 

Arbetslöshet påverkar en individs välmående på flera nivåer, både ekonomiskt och även psykiskt. 
Valbona går också in på att som arbetslös så är man även utanför samhället, vilket går att koppla 
till betydelsen av ett socialt nätverk, som behandlas senare, både för att få jobb men även för att 
klara av den övriga tiden på ett tillfredsställande sätt. Även Agron ser på arbetslöshet som ett sätt 
att vara utanför samhället: ”man känner sig inte bra, man är utanför samhället, man är inlåst/…/att vara 
arbetslös är en svår situation” Att känna sig hopplös och utanför samhället är två svåra tillstånd som 
leder till sämre levnadsförhållanden. Att det även påverkar ekonomiskt är inte någon nyhet, 
visserligen finns det sociala skyddsnät som a-kassa och socialbidrag men dessa täcker inte hela den 
inkomst som gått förlorat. Forskning visar hur arbetslöshet kan föra med sig sociala, men även 
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hälsomässiga problem.78 Arta är inne på linjen att det betyder mycket för en person, i negativ 
aspekt, att inte ha något jobb: 

Arta: ”… gick i 16år i skolan och sen ingenting, i slutet är det inte bra/…/ Fruktansvärt när jag 
förlorade jobbet i hemlandet, jobbet var mycket viktigt för mig och därför, orsaken till att jag 
flyttat till Sverige…”  

För Arta, men även de flera av de övriga informanterna, var det faktum att de blev sparkade från 
sina jobb i hemlandet, en stor faktor till att de flyttade hit. Känslorna att förlora ett jobb, att vara 
arbetslös, känns igen både från hemlandet och från Sverige. Anita beskriver hur det kändes för 
henne när hon var arbetslös: 

Anita: ”När man inte har något jobb så mår man faktiskt inte bra, man mår inte bra när man 
inte har någon sysselsättning/…/det kan påverka jättedåligt/…/Väldigt svårt faktiskt, maktlös, 
man kunde inte göra något för man kom inte fram till något jobb” 

Maktlösheten är något som känns igen även bland de andra. Känslan av att vilja ha ett jobb men 
inte kunna få tillgång till det är en besvärlig och påfrestande situation. Även för Ibrahim var tiden 
då han var arbetslös svår: 

Ibrahim: ”… för mig tog det väldigt hårt, man blev passiv, man tänker på massa saker när man 
inte har något att göra, tänker på framtiden men det finns ingen framtid utan jobb. Det var 
jättejobbigt för mig” 

För Ibrahims del upplevdes tiden som arbetslös som jobbigt och passiviserande. Han kunde inte 
planera inför framtiden med tanke på den osäkerhet som en arbetslöshet innebär. Han såg ingen 
framtid utan ett jobb och detta påverkade honom på ett klart negativt sätt.  

För informanterna känns således arbetslösheten som ett hinder för planering av framtiden men 
också som ett hinder för att kunna integrera sig i samhället. Men vilka vägar finns det till ett arbete 
i Sverige? Två av vägarna jag kommer att fokusera på är språk och socialt nätverk. 
 

Vägar till arbete 
Det har utförts mycket forskning kring vägarna in till arbetet för invandrare. I Det blågula 
glashuset nämns studien Högutbildad, men diskvalificerad av Linda Helgesson från år 2000. 
Helgessons studie visade på olika förklaringar till varför högutbildade invandrare inte kommer in 
på den svenska arbetsmarknaden. Bland dessa märks krav på goda språkkunskaper samt det 
faktum att de flesta tjänster förmedlas genom informella kontakter.79 När jag frågade mina 
informanter kring arbete och arbetslöshet frågade jag även, av nyfikenhet, om hur många av de år 
de bott i Sverige som de har varit arbetslösa, det vill säga utan någon grad av sysselsättning, eller 
stått utan arbete, det vill säga utan jobb men sysselsatta med kurser av olika slag. Det visade sig 
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att fyra av informanterna stått utan arbete i mellan 8-10,5 år av den tiden de levt i Sverige vilket 
totalt uppgår till ungefär 14-15 år. Detta är en oerhört lång tid och ledde till att jag började 
fundera vad arbetslösheten berodde på. I mina vidare analyser av intervjuerna hittade jag två 
möjliga förklaringar till detta, språket och betydelsen av socialt nätverk. 
 

Språket 
Språket är en viktig inkörsport till ett arbete och vidare in i samhället. Om man inte kan språket i 
det land man bor och vill arbeta i blir det svårt för individen. Ingrid Jonasson menar att en av de 
grundläggande förutsättningarna för integration och delaktighet i samhället är att ha lärt sig 
språket. ”Att kunna tala svenska är förutsättningen för att skapa kontakter med svenskar men 
också för att få arbete”80 fortsätter Jonasson. Även de los Reyes är inne på den linjen och menar 
att det nu råder total enighet bland forskarna om språkets betydelse för integration i arbetslivet. 
Dock menar hon vidare att språkets betydelse för anställning även beror på vilket typ av arbete 
det gäller.81 Jens Rydgren menar att vissa arbetsgivare ofta tar det för givet att invandrare överlag 
har brister i språket istället för att se det ur ett individperspektiv, det vill säga att 
språkkunskaperna varierar från person till person.82 Således är språket viktigt för integration på 
arbetsmarknaden. Vilka möjligheter har då nyanlända flyktingar att lära sig det svenska språket? 

När en flykting kom till Sverige i början 1990-talet placerades denne oftast i en 
flyktingförläggning som fanns på olika platser i landet. I väntan på uppehållstillstånd eller 
utvisning fanns det inte mycket att göra och språkkurser erbjöds bara på vissa platser.83 För att få 
möjlighet att börja lära sig svenska på SFI, Svenska för invandrare, var man tvungen att har 
uppehållstillstånd först. Eftersom boende på en flyktingförläggning inte anses tillhöra någon 
kommun är man heller inte berättigad att gå på SFI. Vidare var även reglerna så att för att kunna 
skriva in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen var man tvungen att ha avslutat studierna 
på SFI. 

Alla mina informanter bekräftar detta när de berättar att bland de första sakerna de fick göra, 
även om det kunde ta några månader, när de väl fick uppehållstillstånd var att lära sig det svenska 
språket. En av informanterna berättade om sin situation i början av sin tid i Sverige, där hon 
poängterar flera gånger att det tog lång tid innan de fick möjlighet att börja lära sig det svenska 
språket. Mer prioriterade var de flyktingar som kom ifrån Bosnien, medan de kosovoalbanska 
flyktingarna inte ansågs få möjlighet att stanna i Sverige.  

Anita: ”… de första åren då hade vi inte rätt och gå och lära oss språket för att dom ansåg inte 
oss att ha möjlighet att stanna här/…/vi fick vänta ganska länge tills vi började med att lära oss 
språket…” 
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Citatet visar även en sorts maktlöshet eftersom hur mycket de än ville gå i skolan så hade de inte 
rätt till det och kunde inte heller göra någonting åt det förutom att vänta. En annan av mina 
informanter, Ibrahim, berättade om den första tiden i Sverige och hur det såg ut med 
språkundervisningen.  

Ibrahim: ”På flyktingförläggningen gick vi inte på språkundervisning, barnen kunde gå men 
inte vi. Det var när vi flyttade därifrån och bodde hos anhöriga som vi började med svenska.”  

Efter att ha fått uppehållstillstånd kunde det ta ytterligare några månader innan det var möjligt att 
börja på SFI, där undervisningen pågick i cirka 12-15 timmar/vecka.84 Detta betydde med andra 
ord cirka 3 timmar svenskundervisning/dag, resten av tiden var invandraren ”ledig”. På större 
orter var det dock möjligt att gå fler timmar om det önskades. Att lära sig ett nytt språk tar tid och 
med tanke på hur få undervisningstimmar det fanns tar det ännu längre tid för en invandrare att 
lära sig det nya språket. Att kombinera praktik med språkundervisning menar Franzén skulle vara 
ett bra sätt för en invandrare att öva sina språkkunskaper.85 Dock var det omöjligt för en 
invandrare att hitta praktik eller något deltidsjobb genom arbetsförmedlingen, åtminstone under 
den tiden mina informanter gick på SFI, det vill säga ungefär i mitten av 1990-talet, då man inte 
kunde skriva in sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen förrän SFI var avklarat. Jag ringde 
tillbaka till Ibrahim för att ställa fler frågor till honom om SFI:  

Ibrahim: ”Jo, arbetsförmedlingen krävde att SFI skulle vara klar/…/ja, vi hade ungefär 4 
timmar/dag, från 8-11.30 sen jobba hemma/…/och vad jag minns erbjöds vi inte någon 
praktik eller liknande under tiden på SFI.” 

Detta går att koppla till den så kallade språkparadoxen. Elsie Franzén skriver att denna 
motsägelse går ut på att en invandrare behöver ett arbete för att kunna öva sina språkkunskaper 
samtidigt som de har svårt att få ett arbete på grund av att hans eller hennes svenska är för 
dålig.86

Språket är en viktig del, troligen det viktigaste, i kommunikationen med andra människor. I 
viss mån sker interaktion även med gester och minspel men utan att kunna det språk som talas i 
ett land blir det svårt att göra sig förstådd och att förstå andra. Inom symbolisk interaktionism 
benämns språklighet som ytterst väsentlig hos människan. Enligt Lars-Erik Berg är människan i 
grunden en social varelse på grund av vår förmåga att kunna tala.87 En invandrare som inte har ett 
stort ordförråd kan ha det svårt att uttrycka sig på svenska. Begränsningar i språket kan enligt 
Trost och Levin leda till att individen upplever sig själva och kan upplevas av andra som mindre 
intelligenta. De menar vidare: ”Det skall mycket till för att en invandrad med brytning och med 
begränsat ordförråd skall uppfattas som intelligent; bristerna i uttal och i ordförråd utgör ett 

                                                 
84 Franzén (2005), s. 30 
85Ibid, s. 31 
86 Franzén (1997), s. 80 
87 Per Månsson red., Moderna samhällsteorier, (Stockholm, 2003) s. 153 
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allvarligt handikapp.”88 Bland mina informanter kan detta vara en förklaring till varför de inte fått 
jobb som de i sitt hemland varit kvalificerade till. Brister i språket hos den arbetssökande gör att 
arbetsgivaren inte vågar anställa denne med anledningen till att man inte tror att invandraren klarar 
av att utföra arbetet. Många menar emellertid att bristerna i språket beror på individen själv men 
både mina informanters utsagor samt uppgifter som de los Reyes redovisar kan tyda på att det 
istället beror på brister i hur SFI är utformat. Hon menar att samtidigt som kraven på 
språkkompetens har ökat i näringslivet har svenskundervisningen, SFI, visat stora brister vad gäller 
att uppnå en tillräcklig kunskapsnivå i språket hos individerna. Som exempel är godkänd SFI, 
enligt de los Reyes, inte en säker grund för att möta näringslivets krav på i synnerhet läs- och 
skrivkunskaper.89 Dock leder inte en behärskning av språket automatiskt till ett arbete för en 
invandrare. Detta har bland annat uppmärksammats i Rapport Integration 200290 från 
Integrationsverket, där andra aspekter som till exempel socialt nätverk har lyfts fram som mycket 
betydelsefulla i sökandet efter ett arbete. Det sociala nätverkets betydelse för ett arbete är något 
som mina informanter också tagit fasta på 
 

Socialt nätverk  
En annan förklaring till varför mina informanter har varit arbetslösa under lång tid, förutom 
språket, kan vara bristen på ett välutvecklat socialt nätverk. Jonasson skriver att ca 70 % av alla 
tjänster tillsätts genom så kallade informella söksätt, som till exempel direktkontakt med 
arbetsgivaren eller tips från släkt och vänner.91 Flera av informanterna kommer flera gånger in på 
vikten av ett socialt nätverk. Valbona, som är arbetslös, vet betydelsen av ett socialt nätverk och 
har även en viss förståelse för arbetsgivarna:  

Valbona: ”En invandrare kan inte klara det själv/…/man måste känna folk och det är ingen 
som riskerar att ta någon som man inte känner igen eller inte har någon garanti för den 
personen…”  

Trots hennes svårigheter att hitta arbete kan hon ändå förstå vad arbetsgivarna går igenom. Det är 
en risk för en arbetsgivare att anställa någon de inte känner och därför är det lättare för dem att 
anställa personer som någon de känner rekommenderat. Ibrahim tar även han fasta på vikten av 
ett socialt nätverk, men menar att arbetsförmedlingen skulle hjälpa invandrare som inte har några 
kontakter bättre:  

Ibrahim: ”Arbetsmarknaden är jättesvår här i Sverige, men ändå om det finns som 
arbetsförmedlingen dom skulle göra mycket mer eftersom de har kontakter med olika företag 
som skulle passa till arbetssökande/…/skicka folk med den utbildning de har till rätt plats på 
rätt företag, som invandrare är det jättesvårt att hitta företag som passar oss.” 

                                                 
88 Trost och Levin, s. 17 
89 de los Reyes, s. 81 
90 Rapport Integration 2002, s. 46 
91 Jonasson, s. 42 
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Ibrahim beskriver att läget på den svenska arbetsmarknaden är svårt, men tycker att 
arbetsförmedlingen borde ha kontakter i näringslivet och därmed kunna förmedla jobben bättre. 
Jonasson skriver om en undersökning gjord av AMS där handläggarna på arbetsförmedlingen fick 
svara på vad som var den svåraste uppgiften gällande arbetet med invandrare. Undersökningen 
visade att det absolut svåraste var att hitta rätt jobb till högutbildade invandrare,92 vilket också 
Ibrahim har uppmärksammat. Vidare fortsätter han prata om betydelsen av kontakter: 

Ibrahim: ”Jag tror att det är mycket viktigt med kontakter/…/några företag anmäler inte sitt, 
dom anmäler inte till arbetsförmedlingen, det betyder att dom behöver folk men anmäler inte 
detta/…/om du har kontakt med någon som kan berätta att det behövs folk i vårat företag, då 
kommer man att hitta jobb lättare.” 

Enligt Ibrahim annonserar företagen inte hos arbetsförmedlingen och det är en av anledningarna 
till att betydelsen av ett socialt nätverk stor. Dock är inte vikten av ett socialt nätverk bara kopplat 
till den svenska arbetsmarknaden. Valbona och Anita berättar hur man kunde få arbete i 
hemlandet, Kosova: 

Valbona: ”… det berodde på utbildning och lite kontakter/…/det är viktigt med socialt 
nätverk överallt…” 

Anita: ”Det var inte så pass lätt att få jobb, men där också var det så genom att man känner 
någon och sådär, så fick man jobb/…/För mig var det jättelätt fick jobb direkt efter utbildning 
utan problem/…/och så kände jag några där hehe.” 

Valbonas och Anitas citat visar på hur viktigt det är med ett socialt nätverk även i Kosova och 
detta gäller säkert även flertalet andra länder. Om Anita inte hade haft kontakt med några på 
företaget hon arbetade på hade hon kanske inte fått anställning så lätt och utan problem som hon 
beskriver ovan.  

Ett socialt nätverk är således en mycket viktig del i att få ett arbete. En förklaring till att mina 
informanter varit arbetslösa under en så lång period under tiden de levt i Sverige tror jag beror, 
till stor del, på att de inte hade något socialt nätverk här när de flyttade hit. Det är heller inte lätt 
att skapa sig kontakter i ett nytt samhälle. Detta har fått mig att fundera på en paradox liknande 
den som språket för med sig. Att det är svårt att få jobb för en invandrare i dagens samhälle kan 
bero på bristen på ett utvecklat socialt nätverk, men det är även svårt för en invandrare att bygga 
upp ett nätverk av kontakter när han eller hon är arbetslös. Därmed blir även integreringen i 
samhället en långsammare process för en invandrare. 
 

Avslutande diskussion 
Som analysen visar betyder arbetet mycket för informanterna, utan ett arbete dyker det upp en 
känsla av maktlöshet och hopplöshet vilket kan ha en stor påverkan på ens identitet och även 

                                                 
92 Jonasson, s. 25 
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livsvillkor. Den yrkesidentitet de hade innan flytten till Sverige har till viss del gått förlorad, då 
informanterna inte längre har kvar exempelvis sina jobb eller de människor man tidigare umgåtts 
med. Även det kapital individen har haft i hemlandet i form av socialt och kulturellt kapital 
förlorar i betydelse. Det sociala kapitalet, i form av att umgängeskretsen, exempelvis släkt, vänner 
och arbetskamrater, har reducerats kraftigt till kanske bara ett fåtal eller inga alls i det nya 
hemlandet och således måste nya kontakter etableras. Det kulturella kapitalet, i form av att ens 
utbildning från hemlandet samt andra kunskaper och erfarenheter, kan ibland inte anses vara 
gällande i det nya landet. Exempelvis är det endast en av informanterna vars jobb i Sverige 
någorlunda motsvarat den utbildning och de arbeten denne haft i Kosova. Nya erfarenheter och 
kontakter i Sverige leder således till att den gamla identiteten omformas.  

Som jag tidigare skrivit hittade jag, bland informanterna, två vägar in till ett arbete i Sverige, 
dessa var språket och det sociala nätverket. Språkets betydelse in i arbetslivet är en stor faktor, 
men också viktigt för att skapa kontakter med andra i samhället. Som social varelse är människan 
bunden till att använda språket för att interagera. Språkets betydelse för integreringen i ett nytt 
land ser jag som mycket viktigt, dock tycker inte jag att brister i språket hos en invandrare 
automatiskt ska härledas till att det är dennes fel att han eller hon, enligt andra, inte kan språket 
ordentligt. Folkpartiledaren, Lars Leijonborg fick en fråga angående detta när han satt i 
morgonsoffan i SVT nyligen och han tog inte upp några andra aspekter än den att det ligger på 
individen själv.  Jag håller inte med Leijonborg. Med andra ord anser inte jag att problemet ligger 
bara hos individen själv, utan kan även bottna i brister i utbildningssystemet som finns för 
nyanlända invandrare och då främst i SFI. Då mina informanter kom till Sverige dröjde det innan 
de kunde börja svenskundervisningen och när det väl startade var det under en kort tid av dagen 
utan möjlighet att till exempel kombinera detta med praktik. Utformningen av SFI belyser även 
Katarina Berggren i en rapport från AMS. Undervisning kombinerat med praktik kan leda till 
bättre språkkunskaper menar Berggren. Även anpassning av undervisningen till individen är 
något som Berggren menar är viktigt, exempelvis ska det läggas rätt nivå på undervisningen för 
de invandrare som redan har lång utbildning från hemlandet.93 För mina informanter innebar 
väntan på språkundervisningen, och det faktum att de inte fick skriva in sig som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen innan avslutad SFI kurs, att deras inträde in på den svenska 
arbetsmarknaden blev försvårat och arbetslösheten långvarig. En förbättrat språkundervisning 
med möjligheter till relevant praktik hade förmodligen inneburit en snabbare ingång på 
arbetsmarknaden. Att undervisningen i svenska fungerar väl är viktigt eftersom språket, enligt 
mig, är en stor del av integreringen i ett nytt land. 

Det sociala nätverkets betydelse för inträdandet i arbetsmarknaden är även den stor. Som jag 
tidigare skrev tillsätts cirka 70 procent av lediga tjänster genom kontakter. Eftersom så många 
anställs genom kontakter betyder det att de som inte har utvecklade sociala nätverk inte får någon 
chans på arbetsmarknaden. Detta i sin tur leder till en ojämn fördelning av jobben på 
arbetsmarknaden, med andra ord talas det om en exkludering på arbetsmarknaden bland dem 
                                                 
93 AMS URA2000:5, Katarina Berggren, Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare, s. 15f 
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som inte har utvecklade sociala nätverk.94 Alla informanterna tar upp vikten av ett socialt nätverk 
när de pratar om arbete, dock vissa fler gånger än andra. Detta visar att även informanterna är 
medvetna om denna form av exkludering och att det är något som behöver tas på allvar, eftersom 
det leder till orättvisa på arbetsmarknaden. Språk och socialt nätverk kanske inte räcker för att 
förklara svårigheterna att få jobb för en invandrare i Sverige, men det är två stora bitar som mina 
informanter tar upp och får anses vara gällande.  

Arbetet är således en viktig del av integrationsprocessen. Med ett arbete kommer en individ 
lättare i kontakt med andra människor och därmed bli en del av samhället. I och med att fler 
kontakter etableras och erfarenheter delas tror jag att förståelsen för olikheter och respekten för 
varandra, ett av Integrationsverkets huvudmål, ökar bland olika etniska grupper.  

                                                 
94 Sten Höglund, ”Reflektioner kring mångfald och diskriminering i arbetslivet” i Mångfald, diskriminering och stereotyper, 
s. 27 



 41

Referenslista 

Litteratur 
Berggren, Katarina, AMS URA2000:5, (2000), Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare, 
www.ams.se  
Bourdieu, Pierre, (1993), Kultursociologiska texter, (Stockholm, Symposion) 
Broady, Donald, (1998), Kulturens fält – en antologi, (Göteborg, Daidalos) 
Broady, Donald, Kulturens fält, HTTP://dsv.su.se/jpalme/society/pierre.html 2006-04-21 
Bryman, Alan, (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, Liber) 
de los Reyes, Paulina, (2001), Mångfald och differentiering, (Stockholm, Arbetslivsinstitutet) 
Franzén, Elsie C., (1997), Invandring och arbetslöshet, (Lund, Studentlitteratur) 
Franzén, Elsie C., (2005), Att bryta upp och byta land, (Falun, Natur&Kultur) 
Giddens, Anthony, (2002), Modernitet och självidentitet, (Göteborg, Daidalos) 
Gustavsson, Klas, (2003), ”Invandrarna och den svenska arbetsmarknaden” i Ute och inne i svenskt 
arbetsliv, http://ebib.arbetslivsinstitutet.se/aio/2003/aio2003_08.pdf 2006-04-20      
Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, (2003), Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, 
(Stockholm, Liber) 
Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul, (2005), Ethnography, (London, Routledge) 
Härenstam, Annika, m.fl. red., (1999), I Vanmaktens spår, (Umeå, Boréa) 
Höglund, Sten, (2000), ”Reflektioner kring mångfald och diskriminering i arbetslivet” i Mångfald, 
diskriminering och stereotyper, www.mangfald.com/rapport4(4)(1).pdf 2006-04-20 
Jonasson, Ingrid, (1998), Vägar till arbete för invandrare, (Stockholm, Kommentus) 
Martinsson, Håkan, AMS, URA2002:7, (2002), Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare i siffror, 
www.ams.se  
Månsson, Per, red., (2001), Moderna samhällsteorier, (Stockholm, Prisma) 
Integrationsverket, (2003), Rapport Integration 2002, (Norrköping, Integrationsverket) 
Rydgren, Jens, (2004) “Mechanisms of Exclusion: Ethnic Discrimination in the Swedish Labour 
Market” i Journal of ethnic and Migration Studies, (Vol. 30, No. 4, July 2004, pp. 697–716) 2006-04-12 
Sommelius, Sören, (1993) Kosova utan stjärna, (Stockholm, Carlssons) 
SOU 2005:56, (2005), Det blågula glashuset, (Stockholm, Fritzes) 
Statskontoret, (2002), Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare,  
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2002/200229.pdf 2006-05-20 
Sturesjö, Örjan, (1997) Den albanska frågan, (Stockholm, UI) 
Trost, Jan och Levin, Irene, (2004), Att förstå vardagen, (Lund, Studentlitteratur) 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12 
2005-11-27 

I författarens ägo: 
Närvänen, Anna-Liisa, Föreläsningsanteckningar, Norrköping, 2005-10-20 

http://www.ams.se/
http://dsv.su.se/jpalme/society/pierre.html
http://ebib.arbetslivsinstitutet.se/aio/2003/aio2003_08.pdf
http://www.mangfald.com/rapport4(4)(1).pdf
http://www.ams.se/
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2002/200229.pdf
http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12


 42

Bandinspelning av intervju 1 och 2: 2006-01-25 
Bandinspelning av intervju 3: 2006-02-10 
Bandinspelning av intervju 4: 2006-02-23 
Bandinspelning av intervju 5: 2006-03-13 



 43

Fri eller fången mellan två kulturer- fem 
invandrarkvinnors syn att leva med två kulturer 

Av Sophia Abusagr 

Inledning 
I dagens svenska samhälle kan vi se att media många gånger framställer ”invandrarkvinnor” som 
en grupp som har hamnat mitt emellan den svenska kulturen och kulturen de eller deras föräldrar 
härstammar ifrån. Det kan många gånger vara så att de har hamnat mitt emellan den egna 
kulturen samt den nya kulturen, men det behöver inte alltid vara på det sättet.  

Ofta kan vi både se i media samt i det verkliga livet att de på olika sätt påverkas av detta 
faktum att vara mitt emellan två kulturer och att de påverkas av att behöva förhålla sig till en 
sådan framställning av ”problem”. Detta kan innebära att man oftast vill passa in i både den 
svenska kulturen samt kulturen från hemlandet för att inte känna ett utanförskap i någon utav 
grupperna. Många gånger kan det bli komplikationer för vissa kvinnor som bryter mot 
hemlandets normer och regler. Att bryta mot hemlandets normer och regler innebär i de flesta 
fall att kvinnorna bryter det traditionella mönstret som deras föräldrar vill leva efter eller som de 
har skapat för dem. Genom att man många gånger ifrågasätter dessa kvinnor ifrågasätter man 
deras kultur och religion, vilket leder till att dessa kvinnor kan hamna i en dubbelsidig konflikt. 

Det har länge pågått debatter och diskussioner kring invandrarkvinnor och deras syn på 
det svenska samhället. Hur dessa kvinnor påverkas av att ha två kulturer till exempel. Detta att 
leva med två kulturer kan troligtvis vara svårt många gånger, eftersom det kan få individen att 
känna sig delad, eller att ha varit tvungen skapat sin egen identitet präglad av två olika 
kulturer. Detta kan också medföra obesvarade frågor om hur dessa kvinnor känner sig och ser 
på sin livssituation. Därför ska jag genom min observation samt intervjuer försöka få en 
klarare bild om hur de informanterna ser på sig själva samt samhället. 
 

Syfte och frågeställningar 
I denna studie har jag valt att belysa hur fem invandrarkvinnors situation ser ut i dagens samhälle, 
då det gäller att leva med två kulturer. Detta har fött ett stort intresse hos mig dels för att jag själv 
har invandrarbakgrund och dels för att jag är kvinna. Problematiken kring hur invandrarkvinnor 
känner sig och upplever olika situationer ter sig intressant hos mig och gör att jag vill få ett vidare 
perspektiv på detta. För att kunna se hur en del invandrarkvinnors syn på livsvillkor och identitet 
är här i Sverige har jag ställt följande frågeställningar för att kunna besvara mina frågor.  

• Hur påverkas invandrarkvinnorna av att ha en annan etnisk bakgrund än svensk? 
• Har bakgrunden en stor betydelse för förståelsen mellan olika grupper? 
• Hur ser dessa kvinnor på begreppet kultur? 
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Metod 
För att kunna besvara mina frågeställningar har jag genomfört en deltagande observation samt 
gjort fem intervjuer. Genom den deltagande observationen samt intervjuerna har jag kunnat få 
viss insyn i hur informanternas syn på hur det är att leva med två olika kulter samt hur de ser på 
det svenska samhället. Informanterna som jag har intervjuat är i åldrarna 20-23. Två av dessa 
tjejer är födda i Mellanöstern de andra tre är född i Sverige. Alla har dock föräldrar som är födda i 
Mellanöstern. Innan jag utförde min observation har jag följt forskningsrådets etiska principer för 
forskning samt innefattande av individskyddskravet för att sedan kunna följa de riktlinjer som 
finns där. Alla de fem informanterna är medvetna om att de i min studie förblir anonyma. Jag har 
vidare informerat informanterna om vad mitt huvudsyfte med denna studie är. På så sätt kunde 
informanterna vara medvetna om min närvaro samt att jag deltog i vissa av diskussionerna som 
framfördes. 95 Då jag har intervjuat de fem tjejerna har jag använt mig utav en intervjuguide, som 
består av rubriker som jag har tagit fram utifrån observationen. Jag har inte behövt ändra dessa 
frågor till efterkommande intervjuer. 

 Det första jag gjorde var att ta kontakt med en person som var ansvarig för syrianska 
förbundet för att han sedan ska kunna leda mig ut på fältet. Han kan kallas för ”gatekeeper”, som 
betyder grindvakt. Detta beskrivs av Martyn Hammersly & Paul Atkinson som den person som 
ger tillståndet till fältet.96 I många fall är det oundvikligt att det första steget av insamling av data 
inte går igenom en så kallad grindvakt. Personen som är ansvarig för det syrianska förbundet gav 
mig vägledning till att utföra min observation. Observationen ägde rum i en lokal, där fem 
syrianska tjejer deltog. Då jag genomförde min observation gick in förutsättningslöst och hade 
inga förväntningar på hur observationen skulle se ut, vilket enligt GT (Grundad teori) förespråkar 
och anser att föredra.97GT menar att en forskare ska gå in förutsättningslöst på fältet då han/hon 
utför en empirisk forskning. Observationen som jag utförde var en deltagande observation, 
Bryman beskriver att i den deltagande observationen engagerar man sig i en grupp under en viss 
tid. Men att man även lyssnar på konversationer som förs mellan individen och fältarbetaren.98  
 

Bakgrund och tidigare forskning 
Det har gjorts ett antal studier och forskning kring invandrarflickor och kvinnor, en av dessa är, 
Låt oss tala om flickor.99 Där integrationsverket fått uppdrag om att undersöka hur flickor i utsatta 
miljöer befinner sig och där deras situation är en följd av generations och kulturkonflikter. 
Studien visar inte bara flickornas syn utan även samhällets egna mönster. Mehrdad Darvishpour 
menar att det inte finns någon forskningar kring invandrarfamiljer eftersom det många gånger ses 

                                                 
95 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001) s. 287 
96 M Hammersly. & P Atkinson, Ethnography: principlesin practice. ( London, 1995/2004) s. 74ff 
97 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003) s. 5f 
98 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002). s. 277 
99 Integrationsverket, Låt oss tala om flickor, (Norrköping, 2000), s. 10f  
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som ett problematiskt samt komplicerat ämne.100 Mehrdad har gjort en studie, Sociologiska texter om 
familj, etnicitet, feminism och rasism.101 Där tar han upp att flera forskare lägger stor vikt på 
identitetskrisen samt de kulturkrockar som invandringen skapar och att detta i sin tur bidrar till 
att stress uppstår och påverkar familjen i större utsträckning. Han menar även att det är speciellt 
svårt för invandrarmännen att acceptera samt och komma in i det svenska samhället vad det 
gäller familjenormer och regler. I hur pass stor utsträckning detta sker beror till viss del på vilken 
klasstillhörighet man tillhör och även hur de tidigare levnadsförhållandena såg ut i hemlandet.  

Att ha en invandrarbakgrund kan innebära olika skildringar och erfarenheter, jag har valt att 
belysa fem invandrarkvinnors syn kring sin identitet och livssituation. Troligen kan det vara 
komplicerat många gånger om invandrarkvinnan dels vill passa in den kultur som råder i hemmet 
och dels i det övriga samhällets kultur. Detta kan också leda till kulturkrockar mellan individer. 
Det är främst genom media gemene man får bilderna av hur invandrarkvinnors situation många 
gånger ser ut. De bilder och den information jag har tagit del av i media, har varit extrema fall 
som till exempel fallet om Fadime och hedersmordet på Pela. Detta kan många gånger vara en 
ensidig och ibland snedvriden bild av hur deras livssituation ser ut men det kan även ligga en hel 
del sanning i det. Jag anser att detta inte är rätt material för min studie då jag vill specificera mitt 
material kring kultur och hur mina informanter upplever sin livssituation här i Sverige.  

När jag nämner begreppet invandrarkvinnor i arbetet, syftar jag på både kvinnor som är 
utrikesfödda och kvinnor som är födda i Sverige men har utrikesfödda föräldrar. Jag har valt att 
använda begreppet invandrarkvinnor även om det kan låta negativt i många öron. Jag anser att 
man även skulle kunna definiera invandrarkvinnor som kvinnor med annan bakgrund än svensk, 
men jag finner inte detta som nödvändigt. 
 

Teoridel 
I denna del presenteras teori som är relevant för min studie och dessa är, Identitet, Etnicitet samt 
Kultur. Dessa begrepp har en stor grund i mitt resonemang som förs mellan informanterna.  
 

Identitet 
Identitet är en individs uppfattning om sig själv. En identitet skapas genom social interaktion 
med andra individer vilket leder till att den är inte bara föränderlig utan även situationsbunden. 
Identitetsarbetet är alltid en pågående process och den bär på kollektiva samt personliga 
dimensioner.102 För att kunna uttrycka sin egna personliga identitet så samspelas sociala och 
kulturella erfarenheter och visar vem man är. Den individuella identiteten omfattar att individen 
är sig själv och skiljer sig från de andra i omgivningen, samt att individen har egna karaktäristiska 
                                                 
100 Mehrdad Darvishpour, Invandrarkvinnor som bryter mönster, (Stockholm, 2003), s. 16 
101 Mehrdad Darvishpour, Sociologiska texter om familj, etnicitet, feminism och rasism, ( Mälardalenshögskola, 2004) , s. 10ff 
102 Erik Olsson, red. Etnicitetens gränser och mångfald, (Stockholm, 2000).s 60f 
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drag. I den kollektiva identiteten identifierar individen sig själv som en grupp i jämförelse med 
andra grupper i en större helhet. Med detta menas att genom en identitet kan man identifiera sig 
med andra som till exempel tillhör en grupp eller en tradition, exempelvis en viss etnisk grupp 
eller en viss kulturell grupptillhörighet vilket då förstärker och skapar en individs etniska identitet. 
I mitt material kommer jag att använda mig av begreppet kollektiv identitet då dessa fem 
kvinnliga informanter tar del av olika gruppers traditioner samt jämför sig med andra grupper. 103

 

Etnicitet 
Begreppet etnicitet är inget enhetligt fenomen, Olsson refererar till Vermulen och Govers som 
menar att termen etnicitet har marginaliserat begreppen assimilation och ackulturation men har 
inte lyckats ersätta dem. Etnicitet är en grupprelation där man anser sig vara kulturellt olika andra 
grupper ifråga om ”identitet, känsla av samhörighet, symbolgemenskap”.104 Konstruktionisterna 
menar på att etnicitet är skapad genom historiska processer och är konstruerad som ett socialt 
fenomen. De fokuserar även på sociala processer där etnicitet är en process som är föränderligt 
situationsbundet fenomen. Kultur och identitet är oskiljbara ock är också centrala delar av 
etnicitetens uppbyggnad. ”Ofta anses språk, tradition, religion och territorium bilda bas för etnisk identitet” 
105  Det finns ingen direkt definition av kultur eller etnicitet, utan det finns ett antal olika 
definitioner om vad begreppen står för och för att etnicitet ska kunna uppstå måste grupperna ha 
en gemenskap med varandra. Samt att den ena gruppen är kulturellt annorlunda än den egna, om 
detta inte uppfylls finns ingen etnicitet.106 I mitt arbete förstår jag etnicitet ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, där jag utgår ifrån att etnicitet är föränderligt. Jag 
sammankopplar även etnicitet med kultur, på så sätt att kultur ofta används som en viktig del för 
att skapa känslor av en gemensam etnisk identitet.  
 

Kulturbegreppet 
Det är många forskare som strävar efter att definiera exakt kulturbegreppet står för, det finns ett 
antal olika definitioner kring begreppet. Den vanligaste definitionen av kultur är det levnadssätt 
och den världsbild som en grupp har gemensamt, men skiljer sig från de övriga grupper.107 
Thomas Hylland Eriksen menar att inom de flesta grupper och folkslag finns det normer som 
skiljer sig åt som till exempel könsskillnaderna. Han menar även att det är omöjligt att kunna dra 
en gräns mellan ”kulturer”. För om vissa grupper till exempel styrker att det finns en svensk 
kultur bör man påvisa om vad det är som skiljer sig jämfört med den danska kulturen exempelvis, 

                                                 
103Erik Olsson, red. Etnicitetens gränser och mångfald, (Stockholm, 2000), s. 60f 
104 Ibid. s. 30-31 
105 Ibid. s. 32 
106 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998), s. 21 
107 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen, (Oslo, 1999), s. 20 
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det vill säga att de har något som skiljer sig åt den danska kulturen. Thomas Hylland Eriksen 
menar att detta kan bli problematiskt och svårt att definiera exakt vad som skiljer dem åt.  

I mitt arbete definierar jag kulturbegreppet utifrån Alexandra Ålunds teoretiska resonemang 
kring kultur i olika bemärkelser. Hon diskuterar hur invandraren många gånger beskrivas i 
stereotypa ordalag som en främling med muslimska drag. Där menar hon att vi många gånger 
bemöter invandrare som annorlunda än andra i det övriga samhället.108 Genom att vi 
kategoriserar invandrarna som annorlunda stigmatiserar människor i sin tur dem i vardagslivet 
såsom i skolan och på arbetsmarknaden. Ålund menar att många gånger förknippar samhället 
individer med ”annorlunda kultur” som ett problem och det sammankopplar man många gånger 
med invandrare och övriga etniska minoriteter i landet. Detta leder till att samhället tenderar att 
fokusera för mycket på kultur och kulturskillnader och att man genom att förklara samhälleliga 
problem med ”kultur” ofta döljer sociala ojämlikheter och problem. Som jag tidigare nämnt 
skapas etnicitet utifrån utvecklingen av de sociala relationerna i samhället.  

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses kultur som något föränderligt, som förändras i 
interaktion mellan tid och rum. Ur ett sådant perspektiv kan det även bli problematiskt att tala 
om svensk kultur och ursprungskultur i bestämd form, då sådana uttryck många gånger signalerar 
att kultur ses som något oföränderligt och fast, som individen sedan ”bär med sig”.109 Därför kan 
det vara problematiskt ibland att prata om hemlandskultur, bland annat i och med att den blir 
föränderlig då individer förflyttar sig. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man däremot 
anta att den kultur som man har med sig från hemlandet på något sätt har omskapats och till viss 
del förändrats. I och med att individerna befinner sig i ett nytt land kan detta gälla samspel, 
möten, samt olika förändringar.    
 

Analys/Resultat 
I denna del redovisas olika delar som jag har fått ut av observationen samt intervjuerna. Dessa 
olika delar kommer att behandla i kapitlen, Informanternas syn på samhällets förfrågan kring bakgrunden, 
Annan etnisk bakgrund än svensk, Kulturbegreppet.  
 

Informanternas syn på samhällets förfrågan kring deras bakgrund 
I möten människor emellan är en vanlig fråga ofta varifrån individen kommer. En sådan fråga 
kan väcka vidare frågeställningar och indikationer om ett tillhörande och icke-tillhörande. Den 
tvingar också individen att definiera sin identitet i ofta statiska termer. Fråga kan således vara 
oskyldig samtidigt som den kan väcka och även tvinga fram frågor om identifikation. Det kan 
även signalera om en form av avskiljande och samtidigt signalera om att någon inte självklart 
anses tillhöra den ena eller andra ”kategorin”. I intervjuerna med informanterna berörde jag detta 
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 48

och ställde till dem frågan om, ”Hur presenterar du dig själv om någon frågar var du kom ifrån?” 
Det märks tydligt att informanterna har en negativ reaktion kring den typen av fråga. En av 
informanterna svarade såhär;  
 

Paulina- Då säger jag att jag kommer ifrån Sverige, fast jag är född här i Sverige. För att jag 
känner att jag har kvar mina rötter därifrån Jag känner mig som en arab eller svensk. 

 
Paulina berättade att hon ofta får frågan, ”var kommer du ursprungligen ifrån”? Hon säger att det 
syns på henne att hon inte är svensk, inte är blåögd eller blond. Därför anser hon att det inte är 
konstigt att folk ställer en sådan fråga. Även Jasmin påpekar att det inte är konstigt att hon får en 
sådan fråga eftersom hon bär slöja, vilket många automatiskt kopplar samman med att hon inte 
ursprungligen är svensk. Alla dessa fem kvinnor menar att det inte alls är konstigt att människor i 
dagens svenska samhälle ställer sådana frågor, eftersom de många gånger inte har ett utseende 
som enligt informanterna karaktäriserar det typiskt svenska. Därför har jag funderat lite kring om 
dessa kvinnor väljer att först nämna att de är födda här i Sverige och sedan får en följdfråga men 
var kommer du egentligen ifrån? Då har man på något sätt stämplat dessa kvinnor direkt oavsett 
om de säger att de är födda här i Sverige eller inte, för att de inte har vad de menar det typiska 
svenska utseendet. 

Dessa fem kvinnor menar att de oavsett om de är födda här i Sverige eller inte, aldrig 
kommer att kunna bli accepterade som svenskar även om de känner sig själva som svenskar eller 
hur mycket de än vill vara det. Därför anser de flesta av dessa kvinnor att det inte är någon idé att 
försöka anpassa sig, då de redan vet att de aldrig kommer att bli accepterade som svenskar. Detta 
leder till att de istället markerar sitt ”invandrarskap”. De menar att deras utseende har en stor 
betydelse till att samhället ser dem som invandrare. Att man redan har stämplat dessa kvinnor 
eftersom de har mörkt hår och mörka ögon. En annan faktor som kan spela en stor roll till varför 
inte dessa invandrarkvinnor fullt ut känner delaktiga i det svenska samhället kan bero på, att de 
betraktas som annorlunda och förutsätts/antas ha en annan kultur. Detta kan automatiskt leda till 
fördomar men även utanförskap mellan individer. Ett exempel på detta är det Astrid Schlytter 
nämner i boken Rätten att själv får välja, där menar hon att det är samhället och samhällets 
representanter som skapar en bild som dessa kvinnor sedan relateras till.110 På detta sätt skapas 
skillnader mellan invandrarkvinnor samt svenska kvinnor. Det leder i sin tur till att individer blir 
tilldelade grupper såsom ”vi” och ”dem” där normer och traditioner skiljer dem åt. Det kan 
många gånger vara medias bild som framställer invandrarkvinnor negativt i både bild och text, 
eftersom svenskar och invandrare beskrivs på olika sätt.111 Ofta ser vi den svenska kvinnan som 
självständig och någon med valmöjligheter medan invandrarkvinnan ur ett feministiskt 
perspektiv, ses som förtryckt och allmänt handlingsförlamad. Detta kan bidra till att ens identitet 
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istället för att skapas i interaktion med andra blir något som tillskrivs sen och leder till, att 
kvinnornas ”invandraridentitet” stärks av att inte ses som svenskar av samhället och det blir i sin 
tur kanske rent av mer osjälvständiga på grund av synen på dem. Detta kan kopplas till som jag 
tidigare nämnt om tillskriven identitet. ”Invandraridentiteten” blir på så sätt allt mer poängterad 
av de övriga i samhället eftersom vi fortfarande behåller bilden av svenska kvinnor som fria och 
självständiga. 

När blir en invandrare accepterad som svensk? Skulle ett europeiskt utseende ha betydelse? 
Eller är det huruvida de lever enligt svenska normerna och värderingars som är av vikt? Om vi 
endast utgår från dessa ytligheter gör vi det väldigt enkelt för oss. Det är av oerhörd stor vikt att 
vi vuxna människor tar vårt ansvar i barnuppfostran, skolan och genom massmedia införliva en 
ökad förståelse mellan oss människor, för att minska rädslan för det okända och annorlunda. Ett 
exempel på hur detta kan göras, är att redan i första klass ha utbyte av varandras kulturer för att 
sedan kunna jämföra och på så sätt se att det trots olikheter finns mycket likheter mellan 
individer. 
 

Annan etnisk bakgrund än svensk 
En annan diskussion som väckte stort intresse hos mig var, huruvida de kvinnor jag intervjuade 
upplever att det är att ha en annan bakgrund än svensk. Denna fråga väckte uppmärksamhet hos 
mig då jag fick en bredare bild om hur dessa kvinnor upplever sin livssituation här i Sverige. För 
många gånger kan det vara svårt och komplicerat att sätta sig in hur dessa invandrarkvinnor 
känner sig samt hur de upplever att samhället ser på de. De menar vidare att de tar för sig av båda 
kulturerna för att skapa en egen identitet. De flesta var också eniga om att de aldrig kommer att 
kunna känna sig som en svensk. Ett bra exempel på detta är Leilas uttalande, 
 

Jag kommer aldrig att kunna räkna mig som en svensk, fast jag kanske skulle vilja göra det. Så 
känner jag att jag aldrig kommer att kunna räkna mig som en svensk, eftersom jag har vart med 
folk som säger amen du är ju svensk, du är ju nästan född här i Sverige så du är svensk. Då kan 
du ju säga att du är svensk.  Sedan om någon frågar mig var kommer du ifrån? Och jag säger 
Sverige, då kommer dom ju säga, amen var kommer dina föräldrar ifrån? För dom ser ju direkt 
på mig att jag inte är svensk.  

 
Leila menar med detta att oavsett hur mycket svensk hon känner sig, kommer det svenska 
samhället fortfarande att se henne som en invandrare på grund av hennes utseende, men även att 
hennes seder och traditioner har en stor roll.  Hennes familj är religiösa kristna och hon menar på 
att de flesta svenskor inte är religiösa och på så sätt tror hon att det kan vara en bidragande 
faktor. Leila påpekar också att oavsett hur svensk hon än känner sig, kommer samhället 
fortfarande se henne som en invandrare. Hon berättar vidare om när de skulle ha praktik i skolan 
och det första hon fick höra var ”å vad trevligt att en ung invandrartjej börjat denna utbildning, 
eftersom vi behöver så många invandrartjejer”. Detta är ett tydligt exempel på att många 
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människor ute i samhället stigmatiserar en direkt utifrån de ser.  Ett exempel på detta är det 
Erving Goffman skriver i boken Stigma, han menar att genom att vi definierar oss själva har vi 
även definierat andra, detta skapar automatiskt vissa skillnader och i andra fall även vissa likheter. 
Man blir således tillskriven identitet av andra, dessa kan i vissa fall stämma och i andra fall vara 
rena fördomar. Ofta tillskriver man en person en identitet baserat på hur denne ser ut. Får man 
höra dessa tillskrivna identiteter tillräckligt ofta kan man ta dem till sig som sina egna.112 Även 
Jasmin menar på att hon aldrig kommer att kunna känna sig som en svensk, eftersom att hon bär 
slöja och inte har det svenska utseendet. Det spelar ingen roll om hon är född här menar hon, har 
ett svenskt pass, är svensk medborgare. Hon menar på att det måste gå ett flertal generationer för 
att invandrarna ska kunna känna sig och bli accepterade som svenskar. Detta kan bidra till en 
”dubbel identitet” som Maria Borgström diskutera i Att vara mitt emellan, där individen med 
invandrarbakgrund kan integreras i det nya samhället och lära det nya språket samt identifiera sig 
med den nya kulturen. De kan även välja att integrera sig i det nya samhället och samtidigt bevara 
sin egen identitet.113 I den dubbla identiteten har man element från sin hemkultur och är inte fäst 
i den nya.  Eller så försöker individen att sammankoppla dessa två kulturer. Detta kan vara olika 
beroende på hur integrerad individen är i samhället. En annan faktor kan vara att det lätt kan 
uppstå konflikter gällande människors sätt att lösa problemen är olika. Vissa anser att det är 
positivt att ha en dubbelidentitet, då till exempel en minoritets grupp känner sig trygg i sin egen 
grupp och andra sidan har individerna fått en identitet som invandrare. 

Jag tror att det i framtiden inte kommer att talas om något typiskt svenskt som dessa 
informanter påpekar, blond och blåögd. Detta synsätt har förmodligen förändrats och 
förmodligen kommer individer världen över att ändra sin syn ju mer världen globaliseras. Även 
här i Sverige kommer vi självklart att bli allt mer influerad av individers olika kulturer och 
bakgrunder. Detta bidrar till att allt fler individer kommer att kunna känna sig trygga med sin 
identitet oavsett vart de än befinner sig och oavsett kulturell bakgrund, traditioner och utseende 
man har. Om vi individer i samhället börjar ändra vårt synsätt tror jag att dessa invandrarkvinnor 
och andra minoritetsgrupper i samhället förhoppningsvis inte kommer att se deras etniska 
identitet på ett negativt sätt, eftersom vi på så sätt får en allt mer öppen bild av olika människors 
kulturer samt identiteter. 
 

Umgängeskretsen 
Oftast spelar umgängeskretsen en stor roll för att kunna känna sig delaktig bland de ”övriga” i 
samhället. Dessa fem kvinnor menar att det är av stor vikt att ha vänner som förstår en, eftersom 
det många gånger kan vara väldigt komplicerat att hela tiden förklara sig för de icke insatta om 
varför de har vissa regler som de följer och så vidare. Detta hänger ihop med den kollektiva 
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identiteten som kvinnorna söker sig, där de har gemensamma tillhörigheter i gruppen som jag 
tidigare har beskrivit. Alexandra Ålund menar att ofta så söker sig unga invandrare till en ”värld” 
som är multietnisk. Där de har samma bakgrunder och normer som andra grupper med olika 
etniska bakgrunder. Detta behöver inte gälla alla men i min analys menar kvinnorna att den 
etniska bakgrunden är av stor betydelse i valet av vänner. Dessa kvinnor menar att det skiljer sig 
väldigt mycket hur man känner sig bland de svenska kompisarna och hur det är tillsammans med 
invandrarkompisarna. En av kvinnorna säger så här; 
 

Leila- Det är ju en stor skillnad alltså, det känns ju att när man är med dom invandrar 
kompisarna kan jag vara mig själv mer. Det känns som om dom förstår, jag behöver inte 
förklara mig så mycket för att dom ska förstå vad jag menar och känner. Men när jag är med 
mina svenska kompisar så blir det lätt att man ska förklara sig, hur ens traditioner är och varför 
man inte gör som dom gör. Så jag känner mig mer hemma när jag är med mina invandrar 
kompisar.  

 
Med detta citat menar Leila att hon många gånger behöver förklara sig för sina svenska kompisar 
och många gånger kan det upplevas som jobbigt eftersom hon inte alltid orkar förklara varför 
hennes seder och traditioner är på ett visst sätt. Leila menar även att för hennes 
invandrarkompisar är vissa ting självklara och behöver inte förklaras. Jasmin menar att de många 
gånger förstår ens livssituation och att man därför inte behöver förklarar för dem att man inte 
äter griskkött, eller varför man får eller inte får göra vissa saker.  Det är de stora faktorerna som 
skiljer svenska och invandrade kompisar åt. I denna studie framgår det att de flesta 
invandrarkvinnor helst väljer att umgås med personer med samma etniska bakgrund som de 
själva. Det kan finnas många förklaringar till varför det är så, dels har dessa kvinnor en 
tillhörighet till dem som har samma ursprung. Ett annat exempel kan vara att de har upplevt 
samma händelser i livet och därför söker sig till samma bakgrund som dem själva, detta kan vara 
att det upplevt krig, flykt och traumatiska händelser. Jag drar också slutsatsen att det troligen 
också kan finnas många svenskar som faktiskt förstå deras situation. På samma sätt som 
majoritetssamhället tillskriver dem vissa egenskaper som invandrare, så tillskriver de själva 
”svenskar” vissa egenskaper och att de inte har förståelse. Jag anser att många gånger kan dessa 
kvinnor göra vissa generaliseringar genom att påstå att inte svenskar förstår deras situation. Men 
jag anser som sagt, att visst kanske många svenskar kan tänka sig in i hur vissa av deras seder och 
traditioner är men att de samtidigt ibland kan ha svårt att sätta sig in en sådan situation. Det kan 
vidare vara av en ren nyfikenhet och inte för att vara besvärliga eller generaliserande de många 
gånger ställer följdfrågor till dessa kvinnor om varför det är på ett visst sätt gällande deras 
traditioner. Jag förstår till en viss del varför dessa invandrarkvinnor föredrar vänner med 
invandrar bakgrund, eftersom det många gånger kan underlätta att ha vänner som förstår en utan 
att behöva förklara sig. Det kan nog skapas flera kulturkrockar när man umgås över gränserna 
och det kan vara ett hinder i umgänget, vilket även dessa kvinnor påpekar. Det kan förmodligen 
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också bli jobbigt i längden med alla dessa frågor som skapas i interaktionen mellan dessa olika 
individer. 

En annan aspekt som väckte uppmärksamhet hos mig är diskussionen med Paulina som 
menar att hon tycker om att umgås och lära känna nya människor, men har svårt att umgås med 
just svenskar. Hon dras mest till invandrare, det finns ingen attraktion eller samhörighet med 
svenskar, säger hon. Hon hade ingen direkt förklaring till varför hon känner så, men jag kan anta 
att hon inte har haft behov och kanske känner sig ovan att umgås med svenskar eftersom hon 
enbart umgås med vänner som har invandrarbakgrund. Troligtvis på grund av förståelsen av 
varandras livssituation som då automatiskt ofta finns och som medför en ofta given samhörighet 
med sig mellan många invandrarkvinnor. Däremot Dalia, liksom hennes föräldrar, som är 
influerad av det svenska samhället, menar på att det enda som skiljer hennes svenska kompisar 
från invandrarkompisarna är kulturen. Annars anser hon att hennes familj lever på samma sätt 
som svenskarna vanligtvis gör. Hon menar att hennes föräldrar har tagit för sig och har varit 
orädda för det främmande sen de kom hit till Sverige. På så sätt har de tagit del av båda 
kulturerna och kanske skapat en egen identitet. Paulina och Leila har inte haft behov att umgås 
med svenskar eftersom de alltid har haft sina invandrarvänner vid sin sida, som de menar förstår 
deras livssituation bättre. Åsa Andersson skriver i Inte samma lika – Identifikationer hos tonårsflickor i 
en multietnisk stadsdel, om att det tar en tid att bli delaktig i det svenska samhället och gemenskapen 
som samhället utgör. 114  

En annan faktor är den tillhörighet, som många ”invandrarflickor” söker sig till. Andersson 
menar att tillhörighet har dubbla budskap. Begreppet har en innebörd av ägodel och hemvist. I 
mitt sammanhang är dessa informanter beroende av en tillhörighet i form av hemvist, där de 
söker sig till sina ”egna” grupper där man förstår varandra bättre och blir beroende av varandra. 
Andersson menar även att språket kan vara en faktor till att många söker sig till sina ”egna” 
eftersom man har språket som gemensam tillhörighet. Jag tror att många gånger antar kanske 
dessa kvinnor att alla svenskar är oförstående och känner att de på sätt och vis inte behöver dem i 
sin umgängeskrets. Detta kan naturligtvis vara en bidragande faktor till att fördomar skapas 
mellan många invandrare och svenskar. Därför anser jag att allt flera olika minoritetsgrupper samt 
det övriga samhället ska försöka ta del av varandras kulturer och inte vara så rädda för det 
främmande. Det är upp till oss själva att försöka förebygga de fördomar som finns mellan många 
individer. Detta kan göras genom att dela med sig av sina egna erfarenheter och de kunskaper 
man har. På så sätt tror jag att till exempel dessa kvinnor troligtvis kommer att ändra sin 
uppfattning om många svenskar och vice versa, eftersom man aldrig kan dra alla över en kam. 
 

Kulturbegreppet 
De fem informanterna ansåg alla att det var väldigt svårt att kunna definiera vad kulturbegreppet 
egentligen står för eftersom det kan ha ett antal flera olika definitioner. Informanterna var dock 
                                                 
114 Åsa Andersson, Inte samma lika – Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel, (Stockholm, 2003), s. 201f 
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eniga om att kultur är något deras föräldrar har tagit med sig hit från hemlandet. Det kan till 
exempel gälla högtider, olika seder och traditioner som familjen och de skall följa Kultur för dem 
är ett sätt att leva.  

Fatima och hennes familj som är integrerade i det svenska samhället menar att det egna 
levnadssättet inte skiljer sig så mycket från det svenska samhällets, förutom då det gäller giftermål 
då de utför olika ritualer som skiljer i stort från de svenska bröllopen då de flesta gifter sig i 
kyrkan. Jasmin däremot menar att många svenskar inte är troende medan hennes familj är trogna 
muslimer och följer sina traditioner och seder som många muslimer gör. För henne är således 
religion något som definierar kultur. Jasmin tror att många muslimer vill bevara sin tro och kultur 
oavsett vart de än förflyttar sig, eftersom det är väldigt viktigt för dem att sprida sederna och 
normerna vidare till nästa genration. På detta sätt konstruerar och försäkrar sig deras familjer om 
kulturen förs vidare och hålls levande. Detta kan bli extra viktigt i ett nytt land där den egna 
kulturen inte är majoritetskulturen och därför har svårare att överleva om man inte värnar om 
den. Kulturen blir på så sätt viktigare i Sverige, då kulturen konstrueras på ett visst sätt beroende 
på socialt sammanhang. Det socialkonstruktionistiska perspektivet blir tydligt i kvinnornas 
resonemang, då socialkonstruktionismen innebär att kultur är något som skapas i interaktion och 
som i sociala sammanhang produceras/reproduceras/förändras. Då det tyder att det är viktigt 
och bevara sin kultur. Fatima definierar kultur som att det är någonting fint men samtidigt kan 
det vara någonting jobbigt. Fatima menar att när hon var yngre kunde det vara väldigt jobbigt att 
berätta för sina vänner om varför hennes familj följer olika traditioner. Detta skapade 
kulturkrockar mellan hon och hennes vänner.  

Efter att ha granskat hur dessa informanter ser på kulturbegreppet har jag kommit fram till att 
det i grund och botten är deras föräldrar som har fört vidare sina seder och traditioner till sina 
barn. För att de i sin tur ska kunna föra dem vidare till sina barn och så vidare. Ett annat problem 
som uppstår mellan dessa invandrarkvinnor och de övriga i samhället är de olika kulturkrockar 
som uppstår. Alexandra Ålund menar att ”kulturmöten mellan invandrare och svenskar oftast 
beskrivs i termen kulturkonflikter mellan civiliserat – modernt och primitivt – traditionellt”.115 I 
sin tur leder detta till att de kulturella olikheterna växer fram och skapas i kontrast till varandra 
och att det också kan leda till att man agerar utifrån stereotypa föreställningar där kulturella 
olikheter cementeras. Varje individ ska ha rätten att får tycka, tänka och se ut precis som den vill. 
Naturligtvis ska den således ha samma rättigheter samt skyldigheter annars finns det inget 
demokratiskt samhälle i detta land.  
 

Avslutande diskussion 
Det övergripande målet med studien var att belysa hur fem invandrarkvinnor, med ursprung i 
mellanöstern upplever sin situation i dagens samhälle, då det gäller att leva med två kulturer. 

                                                 
115 Aleksandra Ålund, Multikultiungdom - Kön, etnicitet, identitet, (Lund, 1997), s. 12 
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Genom intervjuerna har jag fått en god inblick i hur just dessa fem kvinnor tänker och tycker 
kring ovan nämnda område. Dock känns det som om jag till viss del endast skrapat på ytan, då 
det är ett brett ämne. Den första frågeställningen hade troligen kunnat besvaras mer på djupet 
och gett ett bredare perspektiv om kvinnorna i min studie varit äldre, haft egna familjer och 
befunnit sig ute på arbetsmarknaden. Med den information jag fått genom intervjuerna känner jag 
inte att jag på något sätt skulle kunna generalisera och påstå att alla invandrarkvinnor har 
liknande, åsikter och upplevelser. För att göra det hade jag behövt genomföra långt fler intervjuer 
än jag gjort. Trots detta har dock studien påvisat att just dessa fem kvinnor har liknande 
erfarenheter och upplever sin livssituation på ett någorlunda liknande sätt.  

Den empiriska studien påvisar att det kan vara svårt och komplicerat att behaga antingen den 
svenska kulturen eller den kulturen dessa invandrarkvinnor härstammar ifrån. Därför har de 
skapat en egen identitet som har inslag av både den svenska kulturen och den deras föräldrar fört 
med sig. Vilket kan kopplas till Borgströms teori, där hon diskuterar kring dubbelidentitet som 
jag tidigare nämnt. I den dubbla identiteten sammanväver individer den nya kulturen med 
hemlandskulturen. Därmed kan man kanske inte tala om en svensk kultur och en 
ursprungskultur, utan kvinnornas beskrivningar visar på att kulturella uttryck är något som 
kontinuerligt skapas och som individerna själva också förvandlar, producerar och reproducerar. 
På så sätt anser dessa kvinnor att de inte behöver känna sig utanför de övriga samhällets 
gemenskap men inte heller den egna gruppens. Genom att växa upp med två kulturer behöver 
ingen av dessa kvinnor utesluta den ena eller den andre kulturen.116 Detta kan innebära att man 
inte känner sig hemma hos någon, men likväl att man känner sig just hemma i båda. Det finnas 
värderingar och normer som skiljer sig från de svenska värderingarna och normerna, dessa 
kulturella skillnader kan medföra att individer missförstår varandra och att det i sin tur skapas 
konflikter mellan grupper och individer. 117 Människor med olika kulturer bör eller snarare måste 
lära sig att kommunicera med varandra samt bearbeta bort fördomar som finns inom olika 
grupper gentemot varandra. Om så sker kommer människor troligen bli allt mer öppna och 
orädda för det främmande. De fem informanterna anser att det är positivt att kunna ta del av de 
två kulturer som präglat dem, men det kan även uppstå konflikter mellan dem och deras 
föräldrar, samt mellan dem/föräldrar och samhället beroende på vad som är rätt och fel i 
respektives ögon. De menar vidare att det många gånger blir problematiskt att förklara för sina 
vänner om varför det är på ett visst sätt gällande sina normer och värderingar, men även regler. 
Jag anser att om vi för en öppnar diskussion om varandras kulturer och traditioner tror jag att det 
förmodligen kommer bli lättare att öka förståelsen av varandras olika bakgrunder.  

Frågor som har väckts under arbetets gång är om dessa kvinnor vill vara ”svenska”, eller är 
ett ofrivilligt, påtvingat val att inte ses och se sig själv som svensk? Är dessa invandrarkvinnor 
offer för stereotypisering? Är det samhället eller föräldrarna som påverkar dessa kvinnor i högst 
                                                 
116 Layal Kasselias, Fina flickor och starka kvinnor, (Linköpings Universitet 2003), s. 6 
117Genevieve M. Matanoski, Conflicts between Two Cultures: Implications for Epidemiologic Researchers 

in Communicating with Policy-Makers, Vol. 154, No. 12, (USA, 2001), s.41f  2006-04-25 
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grad? Detta är naturligtvis problematiska frågor som inte har ett enkelt svar men som det skulle 
vara intressant att fördjupa sig i. Enligt mina informanters uttalanden tycks som att deras 
föräldrar har djupt inrotade normer och regler som de har med sig från sin egen uppväxt och 
vilka de i sin tur vill överföra på sina barn. Det kan leda till att det uppstår kluvenhet om hur 
individen ska uppföra sig då de umgås med föräldrarna och exempelvis i skolan. Mest 
problematiskt torde detta te sig då de olika världarna kvinnorna lever i möts. Då skapas lätt 
kulturkrockar och de som står i mitten är kvinnorna. Utifrån intervjuerna har jag fått en känsla av 
att ibland vill dessa kvinnor känna sig mer delaktiga i det svenska samhället, eftersom de nämner 
att det aldrig kommer bli accepterade som svenskar med en ton som tyder på en negativ 
inställning till det konstaterandet. Då de diskuterar att det typiska svenska utseendet nämner de 
blond och blåögd och det verkar på deras kommentarer som om det är vad som krävs för att bli 
betraktad av andra som svensk. Men är det typiskt svenskt att vara blond och blåögd? Går det att 
tala om vad som egentligen är typiskt svenskt? Eller typiskt turkiskt? Borde vi inte i dag erkänna 
att det finns en mångfald i vårt land som speglar de som lever här, och är det då inte just 
mångfalden som är typiskt svenskt, om det nu finns något sådant. 
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Politikens mångfald 
Av Åsa Sköldestig 

Inledning 
Hur står det egentligen till med den svenska demokratin? Är de politiska partierna lika 
mångkulturella som det svenska samhället? 2002 var 11,8 % av hela Sveriges befolkning utrikes 
födda. Samma år var 6,5 % av landets kommunfullmäktigeledamöter födda utomlands.118 Valet 
innan, 1998, såg det ännu sämre ut, då var endast 5,4 % av landets alla 
kommunfullmäktigeledamöter födda utanför Sveriges gränser, totalt 718 stycken. 352 av dessa 
ledamöter kommer från Nordiska länder, 190 ledamöter från övriga Europa och 176 från övriga 
världen.119 Sveriges många invandrare kommer att vara en maktfaktor att räkna med inom en inte 
allt för avlägsen framtid. Vilka är det då som representerar denna maktfaktor och hur behandlas 
de av sina partier?  
 

Syfte/Frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att studera hur invandrade politikers situation ser ut. Jag kommer att 
studera ämnet utifrån några invandrades egen synvinkel. Vad har de för syn på representation? 
Hur känner dom att de blir behandlade i dagens politiska system, det vill säga av deras partier och 
av beslutande församlingar? Har deras invandrarbakgrund hjälpt eller skälpt dom i politiken?  
 

Metod 
Precis som nämns i kappan till denna antologi är Grounded theory (GT) analysmetoden för detta 
arbete. Arbetets empiri består av observationer och intervjuer. Mitt fält består av en 
kommunfullmäktigeförsamling i en medelstor stad någonstans i Sverige, observationerna är 
gjorda under ett flertal av nämnda fullmäktiges sammanträden. Jag har dock lagt tonvikten vid 
intervjuerna. Mina intervjuer är gjorda med intervjuguide, för att jag som intervjuare inte ska 
missa viktiga frågor men även för att intervjuerna ska flyta så smidigt som möjligt.120 För att 
informanterna skulle känna sig bekväma i intervju situationen fick de välja plats för intervjun, 
vilket oftast blev i deras hem eller i någon form av föreningslokal. 

                                                 
118 Magnus Dahlstedt, ”En av 1,8 miljoner”, i Engagemang, mångfald och integration, red. Karin Borevi & Per Strömblad 
(Stockholm, 2004), s. 50 
119 Jabar Amin, Invandrarna och politisk integration (Umeå, 2000), s. 31 
120 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004), s. 301 
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När jag transkriberade mina intervjuer har jag vid vissa tillfällen valt att göra dem lite mer 
läsvänliga. Detta har på intet sätt påverkat mina informanters utsagor, men det har gjort citeringar 
mer lättförståliga för läsaren, det kan till exempel handla om att finputsa informanternas uttal.  

Enligt GT ska en forskare träda in i ett fält förutsättningslöst och metoden går kortfattat ut 
på att forskaren gör en empirisk undersökning för att sedan analysera denna. Vid analys bryter 
forskaren ner materialet och utifrån detta utformar en eller flera teorier.121 Det har för min del 
varit svårt om inte omöjligt att träda in i mitt fält förutsättningslöst, då jag själv är politiskt aktiv. 
Det faktum att jag studerar ett fält som jag känner mig väldigt bekant med sen innan kan ses som 
både positivt och negativt. Det positiva är att jag har god kännedom om hur fältet fungerar och 
kan de oskrivna normer och regler som finns. Min goda kännedom kan dock även vara negativ i 
det perspektiv att jag just kan fältets normer och regler och kanske tar dom som självklara. Det 
kan innebära att jag missar saker som en som inte är politiskt aktiv skulle ha sett, men det kan 
också betyda att jag ser saker/kopplingar som denna inte skulle ha sett.  
 

Fält/observationer  
Mina observationer väckte få frågor och det kan bero på flera saker. Det som jag tror spelade in 
mest är att jag är politiskt aktiv själv, vilket innebär att jag känner mig hemma på mitt fält. 
Nackdelen med att göra observationer på ett fält man känner till väl är nog att man lätt blir 
hemmablind, och tar allt för många saker som självklara. Det skulle ha varit intressant att se vad 
som hade skilt sig om någon utan politisk bakgrund hade observerat samtidigt som mig.  

Bristen på invandrare i fullmäktigeförsamlingen, de flesta partier har några få 
ledamöter/ersättare med utländsk bakgrund. Det jag dock började fundera på, var bristen på 
invandrare, någon eller några få från de flesta partier. Något som också slog mig var att de få 
gånger de sa något hade det att göra med invandrarfrågor eller frågor som låg dem nära (t.ex. nära 
yrkesrollen), vilket inte alltid stämmer in på svenskarna. 
 

Etik 
Mina intervjuer har på flera sätt varit etiskt känsliga, så jag har varit noga med att mina 
informanter har haft kännedom om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och att jag hela 
tiden har arbetat utifrån dem.122  

Jag var från början orolig för hur mitt politiska engagemang skulle påverka mina informanter. 
Skulle de som inte var mina partikollegor se mig som en politisk motståndare och av den 
anledningen inte vilja säga hela sanningen, då de kanske tror att det skulle kunna skada deras 
partier. Eller skulle mina egna partikollegor också vara försiktiga med vad de sa med oro för att 
eventuella negativa uttalanden om organisationen skulle komma fram till övriga partikollegor. Jag 

                                                 
121 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 5f 
122 Vetenskapsrådets etiska principer, http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf, 2006-03-20 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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har därför varit väldigt noga med att påpeka att informanternas partitillhörighet är helt oviktig för 
studien och att det aldrig skulle komma fram vad man sa om de specifika partierna. Då det inte 
finns så många invandrare som ledamöter/ersättare i den aktuella 
kommunfullmäktigeförsamlingen har jag valt att blanda informanterna och de citat jag använder 
mig av så att det ska bli extra svårt att se vem som har sagt vad. För att skydda deras identiteter 
ytterliggare är alla nationaliteter, och eventuella ortsnamn i citeringarna utbytta, de gånger de 
nämner personnamn har jag valt att byta dem med fingerade namn eller den position personen 
sitter på.  
 

Informanter 
Jag har i denna studie fyra informanter som alla har invandrat till Sverige. Två av dem har gjort 
det i vuxen ålder och de andra två kom till Sverige i deras tidiga tonår och alla är nu i 40- till 50 
års åldern. Informanterna är två kvinnor och två män och alla kommer ursprungligen från länder 
i mellanöstern. Mina informanter har olika partitillhörigheter men det de har gemensamt är att de 
allihop sitter som ordinarie eller ersättare i samma kommunfullmäktige. Jag kommer att kalla 
mina informanter Sophia, Ibrahim, Maria och Amir  
 

Teori 
I denna studie tar jag avstamp i de teorier kring social och etnisk identitet som redovisas närmare 
i antologins kappa. De teoretiska tankegångar som är specifikt relevanta för denna studie är 
teorier kring representation och politisk socialisation vilka jag kommer att redogöra för närmare i 
följande avsnitt 
 

Representation 
Vad representationsbegreppet innebär råder det delade meningar om, 
representationsproblematiken kan koncentreras med hjälp av tre delar: Vem eller vad som ska 
representeras. Hur representanterna ska utses och Hur de folkvalda bör agera och fatta sina 
beslut. Det finns huvudsakligen två synsätt på representationsbegreppet; Åsikts representation 
och Grupprepresentation.123

 

Åsiktsrepresentation 
Enligt detta sätt att se på representation är det viktigast att åsikterna stämmer överens mellan 
folkvald och väljare. Det handlar med andra ord om ”Vad” de förtroendevalda representerar. 

                                                 
123 Paula Rodrigo Blomqvist, Närvarons politik och det mångetniska Sverige (Göteborg, 2005), s. 12 
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Svenska statsvetare har länge sett åsiktsrepresentation som den viktigaste delen i det 
demokratiska systemet. Anhängare av detta synsätt skiljer mellan socialt ursprung och politiska 
åsikter. Många av dem säger visserligen att en persons ursprung spelar roll dennes politiska 
ställningstaganden, men att det är försumbart. De menar att sannolikheten att ett 
kommunfullmäktige inte skulle vara åsiktsrepresentativt bara för att vissa grupper är 
underrepresenterade är väldigt liten. Detta synsätts representanter ger grupprepresentation en 
liten betydelse i och med att de säger att den kan vara av vikt för väljarnas förtroende för de 
folkvalda.124

 

Grupprepresentation 
Enligt detta sätt att se på representation är det viktigast att de folkvalda ska återspegla de olika 
grupper som finns i samhället till exempel kön och etnisk bakgrund. Det handlar med andra ord 
om ”Vem” de förtroendevalda representerar. Anhängare av detta synsätt menar att åtskilja 
människor politiska åsikter och deras sociala bakgrund. De ser även att grupprepresentation 
redan är ett etablerat inslag i det politiska systemet. Dagens valkretsar kan tolkas som ett sådant 
inslag då det handlar om geografiska grupper. Även dagens partisystem, med höger –vänster 
skala, kan tolkas som ett grupprepresentativ då de till stor del har klass som bas. Det 
grupprepresentativa synsättet har fått större kraft de senaste åren, då diskussionerna om 
beslutande församlingar bör vara representativa med främst kön och etnicitet i åtanke har blossat 
upp.125

 

Politisk socialisationsteori 
Med politisk socialisationsteori avses de skeenden genom vilka samhällets medborgare förvärvar 
sina politiska värderingar, attityder och beteenden. Dessa skeenden kan ske både inom och 
mellan generationerna. Den största delen av den politiska socialisationen sker under barn- och 
ungdomsåren men fortgår under hela livet. I den primära gruppen med socialisationsagenter 
hittar vi familj, släkt, nära vänner samt arbetskamrater, de sekundära socialisationsagenterna 
består av skola, politiska partier, fackliga organisationer, massmedia samt frivilliga föreningar. 
Även politiska händelser och erfarenheter är en del av den politiska socialisationsprocessen. En 
individs tillhörighet till exempelvis sociala, religiösa och etniska grupper är starkt sammanknutna 
med dennes politiska värderingar.126

 

                                                 
124 Paula Rodrigo Blomqvist, Närvarons politik och det mångetniska Sverige (Göteborg, 2005), s. 13 ff 
125 Ibid, s. 16 ff 
126 Sahin Alpay, Turkar i Stockholm (Stockholm, 1980), s. 21 
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Politisk resocialisation av invandrare 
En persons politiska inlärning kan bli avbruten, det kan handla om att dennes 
socialisationsagenter börjar förmedla helt nya beteenden, attityder och värderingar, en annan 
anledning kan vara att krig eller revolutioner gör så att landet byter styrelseskick. Byte av politiskt 
system är ytterligare en faktor som starkt påverkar en individs politiska inlärning. Ett helt nytt 
politiskt system innebär även att man behöver en politisk omskolning, eller resocialistion, vilket 
bland annat innebär att de kommer få helt nya socialisationsagenter. Resocialisationen kan gå vara 
svårare om man byter land i vuxen ålder samt om man flyttar tillsammans med sina gamla 
socialisationsagenter, exempelvis familj och släkt. Flyttar man tillsammans med dem som har varit 
ens viktiga socialisationsagenter i det tidigare politiska systemet fortsätter de att påverka även i det 
nya systemet, vilket ibland kan göra det svårare att resocialiseras in i det nya systemet.127

Det finns många tätt länkade faktorer i invandringslandet som påverkar individens 
resocialisation. Det handlar dels om ekonomi, i många av Västeuropas länder är den invandrade 
befolkningen koncentrerad till lågstatusyrken med små chanser till avancemang, vilket leder till att 
de ofta har svagare ekonomisk ställning än den inhemska befolkningen. Den bostadssegregation 
som finns i åtminstone de större städerna, leder till att många invandrare bor i områden omgivna 
av sina landsmän eller andra invandrare och av få svenskar. Boendesegregationen och den svaga 
ekonomiska ställningen påverkar de invandrades socialgruppstillhörigheter och i och med det 
vilka resocialisationsagenter de kommer ha. Har man begränsade kontakter med den inhemska 
befolkningen har individen också färre inhemska resocialisationsagenter, detta leder till att det blir 
svårare att ta till sig det nya politiska systemet.128 Förutom rent fysiska faktorer som ekonomi och 
sociala kontakter, påverkas den politiska resosialisationen även av invandrarnas känsla för det nya 
samhället. Känner man sig som en del at det nya samhället, planerar man exempelvis att stanna 
eller inväntas den stund då det är möjligt att flytta tillbaka till ens forna hemland. Känner sig 
individen tillfreds med den livssituation denne har är sannolikheten att man är villig att ta till sig 
det nya systemet stor.129

 

Analys 
Nedan redovisas analysen av mina observationer samt av informanternas utsagor, den är 
uppdelad i avsnitten Bemötande, Representation, Integrationsfrågor samt Utbildning.  
 

                                                 
127 Sahin Alpay, Turkar i Stockholm (Stockholm, 1980), s. 23 ff 
128 ibid, s. 26 ff 
129 ibid, s. 32 ff 



 62

Bemötande 
Vad som är utmärkande för mina informanter är att de anser att de blev bemötta på ett bra sätt 
när de först kom i kontakt med sitt parti, det är bara en informant som säger att denne inte blev 
bemött på ett bra sätt. 
 

I: -Hur känner du att du blev mottagen när du tog kontakt med partiet? 
 
Ibrahim: -Det var väldigt fint. Ok efter ett tag när man går in på deras möten, först cirkel och 
sådant. Då märker man att det är kallt bemötande, dom bara pratar med sig själv. Främmande i 
den här gruppen, jag som var ny i den här gruppen, man vill gärna att dom tar hand om mig, jag 
är helt utanför.  
 
I: -Tror du att det hade gjort någon skillnad och du varit infödd svensk?  
 
Ibrahim: -Ja, för det var en kvinna som kom med samtidigt som jag, dom pratade mycket väl med 
henne, men jag var: Vill du ha te? Hej då Ibrahim. Bara det. Jag vill inte säga att det var rasistiskt 
skäl. 

 
Att det var just Ibrahim som kände dåligt bemött vid första kontakterna med sitt parti fick mig 
att tänka till. Ibrahim är den som har varit i Sverige kortats tid, med andra ord är han den som har 
haft kortast tid till sin politiska resocialisation. Kan det finnas något samband i att den som har 
haft sämst erfarenheter från de första mötena med sitt parti också är den som varit i Sverige 
kortast tid? Men det kanske inte är så konstig då de andra informanterna har haft längre tid på sig 
att lära sig språket och bli mer integrerade i det svenska samhället än vad Ibrahim har haft. Ska 
man se det utifrån de partimedlemmar som varit med och välkomnat informanterna vid deras 
första möten med partierna, så är det nog ofta lättare att veta hur man ska ta emot den som redan 
är tämligen integrerad och kan språket än den som inte varit i landet så jättelänge och som kanske 
fortfarande har problem med språket. Ibrahim säger dock att det inte bara var det första 
bemötandet med partiet som var kyligt. 
 

I: -Tar dom inom politiken hänsyn till att du inte kan språket lika bra som en infödd, tar dom 
hänsyn till att du kanske inte är lika hemma med hur saker och ting fungerar som en som kanske 
gått hela vägen från ungdomsförbundet? 
 
Ibrahim: -Nä, till och med ibland jag känner mig mobbad när jag sitter i kommunfullmäktige. 
Dom säger till exempel, dom säger någonting som jag inte förstår, ordet förstår inte, jag måste 
fråga någon på sidan vad dom menar med det. Och dom säger så här: förstår du inte vad dom 
säger ehh (tillgjord hög röst) och sen efter ett tag jag måste fråga igen. Ibland jag får ett svar. 

 
Ibrahim går till och med så långt som att säga att det kan handla om mobbing. Det är dock svårt 
att säga om denna typ av upplevelse är en enstaka företeelse eller om det är ett mer strukturellt 
problem. Det som skulle kunna styrka att det är mer än ett enskilt problem är att en annan av 
informanterna sa att det tog lång tid innan denne tog mod till sig att gå upp i 
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kommunfullmäktiges talarstol, eftersom informanten hade sett att andra nya hade blivit 
attackerade på ett fult sätt. Under mina observationer av nämnda kommunfullmäktige, märker 
man att tonen ofta kan vara ganska hätsk mellan de olika ledamöterna, så fula attacker är nog inte 
bara besparade till de nya. 

Trots att majoriteten av mina informanter säger att de fick ett gott bemötande av sina partier, 
stannar inte alltid den känslan kvar. Hos alla mina informanter fanns det en känsla av att man 
kommer en bit men inte längre, precis som om det skulle finnas en glasvägg som invandrare 
fastnar vid, de hittar inte dörren. I dagsläget är det väldigt få med invandrarbakgrund som har 
höga positioner inom politiken. Ser man på regeringen så finns det bara ett statsråd med 
utomeuropeisk bakgrund. Det faktum att Moderaternas riksdagslistor inte har en enda invandrare 
på valbar plats är ytterligare ett exempel på avsaknaden av invandrare i politikens toppskikt130. 
Varför är det så? Det finns politiker med invandrarbakgrund på föreningsnivå samt kommun och 
landstingsnivå, men varför är det så få som kommer vidare efter det? Kan det vara därför 
aktivitetsnivån är låg bland invandrare, man ser väldigt få invandrare på höga positioner och då 
kanske de tar förgivet att det inte går att ta sig någonstans inom svensk politik. Jag frågade mina 
informanter varför de tror att det finns så få invandrare inom politiken, och detta var ett av de 
svar jag fick. 
 

I: -För inte alls länge sen var det en artikel i Metro om att det är få med utländskbakgrund som är 
politiskt aktiva. Vad anser du om det? Är det det politiska systemet som gör att det är få som 
engagerar sig, eller vad tror du att det kan bero på? 
  
Maria: -Det finns flera olika orsaker till sånt tror jag, såna här frågor bör analyseras lite mer, från 
olika partier. Men så som jag ser det, så som jag hör det från andra kollegor i politiken som är 
invandrare själva. Är ju att många som har hoppat av som jag har hört har känt sig lite mer som 
så att; jag som invandrare kom in i ett parti men sen märkte jag att det inte finns någon utveckling 
i det. Det jag märkt är som om partiet ville använda mig för att locka röster.  

 
Dels så ger Maria uttryck för känslan av stagnation som flera av mina informanter har nämnt. 
Informanten ger även uttryck för en känsla av att partiet var intresserade av att ha något att visa 
upp och locka röster med. Med andra ord skulle man kunna säga att partierna vill plocka poäng 
på grupprepresentation, det vill säga att de visar upp de invandrade politikerns för att de ska 
locka medlemmar eller röster hos deras respektive ”grupper” Maria är inte den ende av mina 
informanter som uttrycker att de vid flertalet gånger har känt sig som alibi, som om de är till för 
att visas upp eller för att locka röster. I dagens mångkulturella samhälle måste det vara oerhört 
viktigt för partierna att visa att även de är mångkulturella, så när de får aktiva invandrare till 
partiet är de nog måna om att det syns utåt. Det som dock känns paradoxalt är att det då inte 
finns så många invandrare på topplatserna inom partierna med tanke på att det oftast är de som 
syns mest. En orsak till detta skulle kunna vara att det handlar om någon form av revirtänkande. 

                                                 
130 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=534113 06 04 20 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=534113
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Det kanske är okej att dela med sig av uppmärksamheten på lokalnivå såsom i kommun och 
landsting, medan det på högre nivå blir mer konkurrens om uppmärksamheten och då är de som 
sitter där idag inte lika villiga att dela med sig. Vilket leder till att de flesta invandrare inte kommer 
längre än till kommun eller landstingsnivå. 

Under intervjuerna har det på ett eller annat sätt kommit fram att informanterna känner 
någon form av maktlöshet. 
 

I: -Har du känt att du blivit bemött eller behandlad på ett annorlunda sätt än din granne i stolen 
bredvid 
 
Sophia: -Nån skillnad jag kan inte lägga fingret på, inte att jag blivit behandlad på nått annorlunda 
sätt, utan jag är respekterad av alla. // För att, först och främst det är för mycket frågor som tas 
upp och jag sitter ju bara som ersättare. Jag känner, vad ska vi säga, ibland känner jag en viss 
maktlöshet i fullmäktige måste jag säga. Dom flesta beslut är klara.  
 
I: -Tror du dina bänkgrannar känner samma sak? 
 
Sophia: -Det tror jag absolut det har jag hört, nån form av marionettdockor som sitter i 
fullmäktige. Och jag har ju fått tjänstgöra en hel del, men som ersättare vet man att ska man 
påverka måste man påverka via någon partikollega, påverka nån annan partist.  

 
Sophia beskriver att den stora mängden av ärende kommunfullmäktige beslutar om gör det svårt 
att hänga med, möjligheten att sätta sig in i alla ärenden blir liten. Systemet i en kommun är 
sådant att innan ett beslutsärende kommer till fullmäktige behandlas det först av 
kommunstyrelsen. Detta leder till att när ärendet ligger på fullmäktiges bord har beslutet i 
praktiken redan tagits. Att det då kan kännas som att debatten i fullmäktige är till viss del onödig, 
att ledamöterna sitter där som marionettdockor har jag full förståelse för oavsett om ledamoten 
är invandrad eller infödd svensk. Frågan är dock om det blir svårare för invandraren att hänga 
med? Kan det faktum att invandraren har fått börja om i sin politiska socialisering innebära att 
maktlösheten kännas större, och kan det kopplas ihop med känslan av att vara ett politiskt alibi?  
 

Representation 
Känslan av att vara ett politiskt alibi torde vara sammankopplat med vilken syn man som politiker 
har på representation. När mina informanter pratade om vilka de representerade eller vilka som 
verkar de vara lite kluvna. Det som är utmärkande för mina informanter är att de säger att de ser 
sig som svenska politiker, ej invandrar politiker som de ofta blir kallade 
 

Amir: -Jag är en Stockholms innevånare, jag bor i Sverige jag betraktar mig som en svensk än nått 
annat va. Jag är mer mån om min granne, svenska granne, än vilken Rinkeby eller 
Hammarkullenbo som helst. Jag vill allas bästa, kan jag bidra till någonting så gör jag det. 
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Amir beskriver kort och koncist det som de flesta av mina informanter ger uttryck för, det vill 
säga att de är som vilka svenskar som helst. Man skulle också kunna tolka Amirs utsago som att 
denne ser positivt på åsiktsrepresentation, att när det gäller politik så är det partifärgen som är det 
viktiga och att etniciteten kommer i andrahand. Ser ens partiorganisation då på en som en del i en 
grupprepresentation är det inte konstigt om man känner sig som ett alibi, som att partiet är mer 
intresserad av ens etnisk bakgrund än ens politiska åsikter. Utredningen Dekor eller deltagare? 
skriver att de flesta utrikes födda politiker ser sig som representanter för sitt parti, medan 
omgivningen ser dem oftast som representanter för alla som är födda utanför Sveriges gränser.131 
Vilket verkar stämma överens med mina informanter. Informanterna säger samtidigt att 
invandrare oftast inte känner att infödda svenskar kan företräda dem, att de inte förstår dem.  
 

I: -Tror du att dina barn eller barnbarn skulle bli behandlade på exakt samma sätt eller kunna gå 
exakt lika långt som en infödd svensk skulle kunna gå inom politiken? 
 
Sophia: -Jag tror att vi har det ganska inpå dörren. Förändringen, den stora förändringen asså där 
vem som helst kan göra total karriär, få politisk makt, de tror jag att vi står inför stora i både 
Europa och i Sverige och på kommunal nivå. Så det behöver inte gå många generationer utan vi 
är snart där. Därför att det finns så pass orättvisor som måste hanteras, och det är en 
förtroendefråga. En Tensta, Hammarkullenbo eller Rinkebybo han kan inte känna att en svensk 
företräder dom. Han kan inte känna det, men om det kommer en invandrare så känner dom, det 
finns en känsla att den här människan företräder dom. Så jag tror att det här med förändringen, 
invandrare som vill göra politisk karriär kan göra det ganska snart, och det kan få stora, vi får inte 
glömma att vi har en miljon människor med invandrar bakgrund i Sverige som har en befolkning 
på nio miljoner människor, det är en stor maktfaktor, tror jag faktiskt 

 
Detta uttalande får mig att fundera på hur informanterna egentligen ser på sin representation. 
Om nu invandrare oftast inte ser infödda svenska politiker som deras representanter, utan lägger 
sin tillit till de invandrade politiker som finns borde inte det betyda att det då lägger en större 
tyngd på de invandrade politikerna. Det borde med andra ord innebära att de invandrade 
politikerna automatiskt får en typ av representation som inte är frivillig, och hur förhåller man sig 
till en sådan som politiker? Jag tolkar även uttalandet som att invandrare kommer att bli eller 
redan är en maktfaktor, som partierna måste ta med i sina beräkningar. Borde inte det då 
innebära att partierna, för att inte tappa väljarnas förtroende, bör låta invandrade politiker att ta 
mer plats och att synas på alla nivåer inom politiken. Eller är det kanske så att det är just det 
partierna försöker göra i och med det som mina informanter beskriver som att de är alibin.  

Amir ger nedan uttryck för hur dennes representation blir tu delad. Dels så är han emot 
journalistens förgivet tagande av att Amir kommer tala för egyptier nu när han som egyptier 
kommit in i kommunfullmäktige, men även hur det till viss del blir de invandrade politikernas 
uppgift att agera i invandrar frågor. 
 

                                                 
131 Elisabet Edfast Ljungberg, Dekor eller deltagare (Stockholm, 2004), s. 6 
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Amir: -Jag fick frågan av nån journalist faktiskt när jag kom in i fullmäktige, Du som egyptier, hur 
kommer du agera för Egyptier i kommunen? Och då sa jag stopp ett tag. Nu har jag blivit invald i 
en kommunfullmäktige som berör hela samhället, hela kommunen. Det är inte bara danskar som 
bor i kommunen och då måste jag agera på allas frågor så gott jag kan. Däremot så har jag en 
annan fördel, om det kommer en fråga om danskar så kan jag det kanske bättre än många andra 
som sitter där och agerar i den frågan. Så på så sätt så känner de invandrare som sitter i 
fullmäktige på sig att det är deras hållplats att diskutera invandrarfrågorna. Men det kanske är lite 
fel där också.  

 
Här nämner Amir något som jag kommer utveckla närmare i nästa kapitel nämligen 
integrationsfrågorna, vem är det som tar integrationsdiskussionerna, och varför. 
 

Integrationsfrågor  
Som jag tidigare nämnt var det få saker som fångade min uppmärksamhet när jag gjorde mina 
observationer. Det som dock fick mig att fundera var det faktum att de få gånger ledamöterna 
med invandrar bakgrund begärde ordet så handlade det nästan uteslutande om integrationsfrågor 
i någon form. När jag pratade om detta med några svensk födda kommunfullmäktige ledamöter 
så sa de att detta inte var ett sammanträffande för de möten jag gjorde observationerna utan att 
det överlag var så. Min fundering är då varför det såg ut så här, är det självvalt eller strukturellt? 

Hos informanterna i Dekor eller deltagare?  finns det skilda meningar om hur man bör behandla 
politikområdet integration. Vissa menar att de är majoritetssamhällets uppgift, speciellt för att ge 
ämnena legitimitet, och vill därför inte ha något med dem att göra. Andra menar att de är bäst 
lämpade att sköta uppgiften då de har utländsk bakgrund, för några andra är till och med 
begreppet integration negativ laddat.132 När jag frågade mina informanter hur dom tror att det 
ligger, fick jag flera förklaringar. Ibrahim menar att det handlar om flera delar, självförtroende, 
bristande utbildning och irritation. 
 

I: -Tror du att det är så att det är enklare för de invandrade ledamöterna att prata om sådant som 
ligger dem nära till exempel integrationsfrågor, eller handlar det om att man från partiernas håll 
känner att invandrarna borde ta huvudansvaret för integrationsbitarna 
 
Ibrahim: -Demokrati handlar också ofta om ett självförtroende, självförtroendefrågan är oerhört 
viktig i demokratin. Ha rätt utbildning, alltså inte den civila livet utan en politisk utbildning, det 
handlar om rädsla. Jag tror att dom här som sitter i fullmäktige, dom med invandrarbakgrund 
som du har berört, varför det kommer frågor om integration, för då känner att dom har koll eller 
det är då dom kokar över, om du förstår vad jag menar. Det finns ju faktiskt hjärtefrågor för alla 
människor men när en person från nått åt helvete någonstans i Lidingö börjar prata integration 
över huvudet på en som bor i Rinkeby eller Hammarkullen då kokar den personen över. 
 

 

                                                 
132 Elisabet Edfast Ljungberg, Dekor eller deltagare (Stockholm, 2004), s. 6 
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Det är självklart alltid lättas att tala om saker man har egen erfarenhet av, speciellt om man som 
Ibrahim säger saknar självförtroende. Och att man som invandrare går i försvarsställning när 
andra politiker kommer med felaktigheter och fördomar ser jag som oundvikligt, men det handlar 
nog om mer än så. Jag tror att det till väldigt stor del är strukturellt, en del i det är nog 
alibidiskussionen som jag har fört innan. Om partierna anser att en invandrad politiker kan locka 
röster, tror jag att de tror att en invandrad politiker som talar integrationsfrågor kan locka fler 
röster. Ett tecken på det är att flera av de invandrade politiker som bedriver 
personvalskampanjer, använder sig ganska hårt av det faktum att de är invandrare och att de har 
verklig erfarenhet av svensk integrationspolitik. Exempel på detta är miljöpartisten Yvonne 
Ruwaida, som hade: ”Rösta mot rasism! Yvonne Ruwaida, svensk-palestinier, riksdagskandidat” 
på sina valaffischer.  Eller Bijan Fahimi, folkpartistisk riksdagskandidat 1998, som hade 
valsloganen: ”Törs du rösta på en svartskalle?”. 133 Det är nog även ganska bekvämt för de 
infödda svenska politikerna att inte behöva prata integrationsfrågor, då de oftast inte har någon 
direkt egen erfarenhet av integrationspolitiken.  
 

Utbildning 
Det faktum att invandrade politiker oftast är de som får ta ansvar för partiernas 
integrationspolitik kan vara ett tecken på bristande utbildning.  
 

Ibrahim: -Men personen måste komma till tals, men det är liksom fel också, den här personen om 
det är Zoya Behnam eller Souad Özer dom ska komma till tals dom med för de har verkligen 
intressanta synpunkter till och med om skolans infrastruktur. Med de har inte riktigt den politiska 
skolningen som kommunalrådet har. 

 
Under diskussionen jag och Ibrahim förde kring invandrade politiker och integrationspolitik kom 
partiernas brist på utbildning i vad deras kommunfullmäktigeuppdrag innebär upp, en brist som 
återkommer i alla informanters utsagor. En sådan utbildning skulle kunna innehålla allt ifrån hur 
kommunfullmäktige fungerar med interpellationer och motioner till vad man ska tänka på när 
man ska upp och tala i en talarstol. Är det brist på den typen av utbildningar kan det ju även vara 
brist på andra typer av utbildningar, som exempelvis kan handla om olika politikområden eller 
politisk historia. Har man inte den sortens utbildningar inom partierna finns det en risk att de 
invandrade politikerna hamnar på efterkälken jämfört med sina infödda kollegor. Speciellt då 
infödda politiker ofta har gått den långa vägen och börjat tidigt i partiernas ungdomsförbund och 
har då med största sannolikhet fått sin politiska skolning redan där. Utbildningarna inom de 
politiska partierna fyller en stor socialisationsuppgift, och partiforskning visar att partierna blir allt 
sämre på att uppfylla den tidigare så viktiga socialisationsfunktionen.134 Enligt Partierna nominerar 
                                                 
133 Magnus Dahlstedt, Reserverad demokrati (Umeå, 2005), s. 191 
134 Maritta Soininen & Nils Etzler, Partierna nominerar (Stockholm, 2006), s. 88 
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skapar utbildningarna ett stabilt system för partierna, där nya medlemmar anammar för partiet 
relevanta beteenden och attityder. Utbildningar förbättrar även möjligheten till ideologibyggande, 
vilket skapar en sammanhållning och utvecklar en samlad identitet.135 Det måste vara svårt att 
komma ifatt i den politiska skolningen och man blir politiskt aktiv i vuxen ålder och ännu svårare 
när man som invandrare först måste lära sig språket och resocialiseras in i det svenska politiska 
systemet. Känner man då även att ens parti inte ger en den utbildning som behövs för att klara 
sitt uppdrag är det inte konstigt om man känner sig maktlös, eller får intrycket av att partiet på 
något sätt vill stoppa ens utveckling. Utbildning är med andra ord oerhört viktigt för varje 
politikers utveckling, och borde vara en av de politiska partiernas största prioritet.  
 

Slutdiskussion  
För att den svenska demokratin ska kunna överleva med fortsatt förtroende och trovärdighet 
måste invandrare få plats i politiken. De måste få plats för dom de är, inte för att de är av en 
annan nationalitet. De politiska partierna måste ta en rejäl funderare på varför det ser ut som det 
gör. Varför det är så få med invandrarbakgrund som söker sig till politiken? Varför är det så 
många med invandrarbakgrund som väljer att inte rösta? Och vad ska man göra åt det? Om de till 
viss del dåliga upplevelser som mina informanter har haft av det politiska livet, är dom som lyfts 
fram av dom själv och andra, är det kanske inte så konstigt att inte fler engagerar sig. Väljer man 
istället att fokusera på det positiva man får ut av att vara politiskt aktiv kanske fler skulle ta steget 
och bli politiskt aktiva. Och som det ser ut idag för de politiska partierna med sjunkande 
medlemssiffror är det livsviktigt att hitta nya vägar att få medlemma. Man bör även fundera på 
hur man vårdar sina nya medlemmar. Där är utbildning en oerhört viktig del, de som inte har en 
god politisk utbildning kommer alltid att hamna på efterkälken jämfört med dem som varit aktiva 
sedan unga år.  

Skulle någon ha frågat mig innan detta arbete vilket som var viktigast ur 
representationssynpunkt, partifärg eller grupptillhörighet, skulle jag nog instinktivt säga 
partifärgen. Så länge man har samma ideologiska grunder som dem som representerar en, så 
kommer grupptillhörighet i andra hand. Men nu har jag nog blivit tvungen att omvärdera min syn 
på representation en aning. I ett samhälle som inte är helt jämlikt, där alla inte har samma 
möjligheter och förutsättningar är det nog oerhört svårt att få en åsiktsrepresentation att fungera 
perfekt. Som minoritet i ett land tror jag att det rent psykologiskt kan vara viktigt att det finns 
representanter som är av samma minoritet, och med de politiska strukturer vi har idag kommer 
det ta lång tid innan man slipper tänka på att alla grupper ska känna sig representerade. Än idag är 
kvinnor underrepresenterade i politiken trots att partierna har jobbat med jämställdhet i många 
många år.  

                                                 
135 ibid, s. 32 
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En annan del i representationsproblematiken är i vilken utsträckning politiker kan 
representera de som inte röstar. Och bör de representeras? Och i så fall av vem? Vissa skulle säga 
att det åtminstone måste finnas någon aktivitet för att kunna bli representerad. Röstar du inte, har 
du ingen rätt att klaga. Andra skulle säga att väljare är bättre informerade och har tagit ställning 
och därför bör politikerna ta mer hänsyn till dem. En tredje skulle nog applådera den politiker 
som representerar de som av någon anledning inte kan eller väljer att inte rösta.136 Här är jag själv 
kluven, det finns ju en anledning till att människor inte röstar och det kan nog ofta bero på olika 
samhällsproblem, och dessa problem borde vara en del av politikens ansvar. Med andra ord kan 
det nog ofta vara politikens fel att människor inte röster. Men samtidigt undrar jag hur man vet 
vad de som inte röstar vill ha och behöver, och om man inte vet, det hur ska man då kunna 
representera dem?  

Denna studie har gett mig som student och forskare en fördjupad insikt i hur en persons 
etniska identitet påverkar de möjligheter en individ har och hur människor och organisationer 
påverkas av en persons etnicitet. Som politiker har jag också lärt mig oerhört mycket av denna 
studie. Jag har blivit tvungen att ifrågasätta vissa av mig förgivet tagna sanningar. Jag har blivit 
tvungen att tänka till och reflektera över de normer och strukturer som råder i svensk partipolitik, 
det behövde jag. Det är nog fler än jag, i den svenska politiken, som behöver den tankeställaren. 

                                                 
136 John D. Griffin & Brian Newman, ”Are voters better represented”, The journal of politics, 67(2005:4) s. 1206-1227 
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Avslutande diskussion 
Vi har i denna antologi belyst olika integrationsprocesser som sker i samhället och hur dessa kan 
påverka identitetsskapande. Syftet var att undersöka invandrares syn på det svenska samhället och 
det är på detta sätt de olika bidragen hör ihop.   

Något som känns igen i de olika bidragen är att de med en annan etnisk bakgrund än svensk 
kan uppleva att deras ursprung är begränsande exempelvis på arbetsmarknaden där de inte har 
samma möjligheter som i sitt hemland. Orsakerna till denna begränsning kan vara bristande 
språkkunskaper eller att deras utbildning inte anses motsvara de svenska kraven. En annan aspekt 
kan vara att invandrarna möter fördomar hos arbetsgivarna då de tillskrivs en identitet och döms 
därefter. Namn och utseende kan vara faktorer som påverkar en invandrares möjligheter i 
arbetslivet. I vissa fall kan enligt arbetsgivaren bristande språkkunskaper och utbildningar från 
hemlandet vara ett svepskäl för att inte anställa, då inte alla anställningar kräver perfekt svenska. 
Tillskrivna identiteter är något som förekommer även i media, där invandrare framställs på ett 
visst sätt beroende på sammanhang. Vid individuella prestationer hyllas individen utan att den 
etniska bakgrunden får stor betydelse medan det vid negativa händelser fokuseras mer på etnisk 
bakgrund och generella förklaringar till beteendet och detta kan leda till en slags kollektiv 
bestraffning där en hel etnisk grupp påverkas av en enskild individs handlingar. För att 
exemplifiera detta använder vi oss av Zlatan Ibrahimovic som i medierna ses som svensk när han 
gör goda insatser på plan men ses som en invandrare då han visar ett aggressivt beteende. Som 
exempel kan hans aggressivitet beskrivas som ett ”jugge”-temperament där hett temperament 
framställs av media som något typiskt för invandrare. Den etniska identiteten blir viktig i denna 
bemärkelse. Media tillskriver på samma sätt som arbetsgivarna negativa generella egenskaper hos 
en grupp detta medvetet eller omedvetet. Dessa stereotypa bilder av invandrare gör att det många 
gånger kan bli svårt för de att etablera sig i det svenska samhället. En fara med detta kan vara att 
invandrarna tar till sig den stereotypa bilden och agerar som de förväntas göra. Ett annat sätt att 
agera kan vara att invandraren hävdar sin individualitet framför den kollektiva och därmed den 
generella bilden av en etnisk grupp. Detta är ett sätt för invandraren att visa att de stereotypa 
bilderna inte stämmer. Även bland invandrare finns det tendenser att tillskriva egenskaper hos 
andra grupper som exempelvis svenskar där de har föreställningar om hur de är och hur de 
tänker. Under våra intervjuer märkte vi att informanterna ansåg att svenskar många gånger inte 
förstår dem gällande deras invandrarskap. Detta skapar fördomar vilket kan leda till att 
invandrare drar sig för att umgås med svenskar då tryggheten är större bland de egna. Då både 
svenskar och invandrare hyser föreställningar om de andra blir det svårt för dem att mötas och 
respektera varandra vilket kan vara nyckeln till integration.   

Integration är en svår och problematisk process som är tidskrävande och där det inte finns 
någon specifik mall att följa. Det sker exempelvis via politiska satsningar kontinuerliga 
förändringar för att kunna förbättra integrationen och därmed motverka segregation. Bland dessa 
märks lagstiftning kring etnisk diskriminering. Trots att dessa satsningar på förbättrad integration 
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görs tror vi att det alltid kommer att finnas fördomar bland olika grupper i samhället som 
försvårar processen. Vi tror att samhällsbilden kommer att förändras över tid, då problematiken 
till viss del är en generationsfråga. Då den största invandringen till Sverige har skett under de 
senaste årtiondena finns det fortfarande generationer som vuxit upp i ett homogent samhälle. 
Bland dessa grupper frodas fördomarna lättare då man saknar erfarenhet och kunskap om 
invandrare. I och med nästa generations framväxt tror vi att samhället kommer bli mer 
accepterande och respekterande. De nya generationerna kommer att växa upp i ett mångkulturellt 
Sverige där invandrarna inte ses som lika främmande som tidigare generationer har gjort. I och 
med denna förändring i befolkningens tankemönster tror vi att integrationsprocessen kommer 
underlättas. Vi tror att det bästa sättet för en förbättrad integration är att försöka få bukt på de 
fördomar och förutfattade meningar bland olika etniska grupper, som idag har stor utbredning i 
det svenska samhället. 
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